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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én –
kedd – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
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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

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalmát mindenki
megismerhette. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja. Mint azt az Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondta, a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására
benyújtották igényüket, az önkormányzat 207 (erdei) m3 tűzifát kapott 3.154.680.-Ft
támogatási összegben, melyhez 525.780.-Ft önerőt kell biztosítani, az önerőt már át is utalták.
Ennek következtében vált szükségessé a rendelet módosítása. Figyelembe véve a
lakásfenntartási támogatásban részesülőket, várhatóan családonként 5q tűzifát fognak tudni
biztosítani.
Van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat nem merült fel, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezettel.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló - 1993. évi III. törvény 26. §-ában bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
59/2012. ((XI. 28.) BM rendelete 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § ”
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) Nagykereki Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), hozzájárulva a
tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa
támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a szociálisan rászoruló személyek
részére.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
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a)
b)
c)
d)

aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára,
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(3) Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban. A (2) pontban meghatározott
támogatás jogosultjának a tűzifa támogatás megítélésének napján a településen kell
tartózkodnia és bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell
lennie.
(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(5) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fa tüzeléssel oldja meg.
(6) Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról február 15. napjáig gondoskodik. A tűzifa
kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
lakcímre szállítással.
(7) A támogatásra való jogosultságról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselőtestülete határoz.
(8) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a
tűzifát a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő
sorrendben: házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér
egymást követő sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. december 12. napján.
Dr. Nagy Csaba
mb. jegyző

2. Napirendi pont
K/1. Előterjesztés
kölcsönszerződésre

a

Hajdú-Bihari

Önkormányzatok

Vízmű

Zrt.-vel

kötendő
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, amelyet annyival szeretne
kiegészíteni, hogy ezt a pénzösszeget nem Nagykereki Község Önkormányzata fogja
megkapni, hanem Bojt település, mint a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás
gesztortelepülése. A beruházás várhatóan 2013. december 31-ig be fog fejeződni, a településen
a beruházás alatt is biztosított lesz a zavartalan ivóvízellátás.
Kovács Miklós képviselő: Úgy gondolja, hogy fel kell arra készülni, mint minden egyes
beruházásnál, hogy a betervezett költségeken felül plusz költségek is fel fognak merülni.
Zilai Károly polgármester: A beruházás megvalósítását már az állam fogja végrehajtani,
átvették az önkormányzatoktól.
Amennyiben további kérdés, észrevétel nem merül fel, javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot. Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
113/2012. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a
KEOP-7.1.0/11-2011-0064 azonosítószámú, „Bojt és térsége ivóvízminőség-javító
beruházása” tárgyú projekt megvalósításához szükséges, tervezőzői díj teljesítésének
biztosítására irányuló kölcsönszerződést megismerte és elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 12.
Melléklet a 113/2012. (XII. 11.) számú önkormányzati határozathoz:
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Debrecen, Hét vezér u. 21., bankszámlaszám:
11738008-20237756-00000000, adószám: 11150800-2-09, cégjegyzékszám: 09-10-000135,
képviselő Nagy Miklós vezérigazgató), mint kölcsönadó (továbbiakban: Vízmű Zrt.),
másrészről
Nagykereki Község Önkormányzata (4127 Nagykereki , Kossuth u. 22.., bankszámlaszám:
60600266-10000836, adószám: 15728812-1-09, képviseli: Zilai Károly polgármester), mint
kölcsönvevő (továbbiakban: Önkormányzat)
szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Nagykereki Községi Önkormányzata a Bojt és Térsége
Ivóvízminőség-javító Társulás tagjaként KEOP 7.1.0/11-2011-0064 azonosítószámmal
pályázatot nyújtott be a település ivóvízminőség javítását megoldó beruházás előkészítésére.
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Az ivóvíz szolgáltatás biztosítása az önkormányzat feladata.
A fenti pályázathoz szükséges önerőt a pályázó önkormányzat köteles biztosítani, melynek
teljesítése érdekében kamatmentes kölcsönt kíván igénybe venni a Vízmű Zrt-től. Az ivóvíz
szolgáltatást jelenleg is a Vízmű Zrt. biztosítja az Önkormányzat és a tulajdonában lévő
víziközmű-eszközökkel.
2. Jelen kölcsönszerződés alapján a Vízmű Zrt. - a KEOP-7.1.0/11-2011-0064 pályázat
előkészítés költségeinek önkormányzati saját erő finanszírozására – Nagykereki Községi
Önkormányzat ivóvízminőség-javító fejlesztésének megvalósítása kapcsán a tervezői
számlák finanszírozásához kamatmentes kölcsönt ad maximum 6.471.920 Ft, azaz
Hatmillió-négyszázhetvenegyezer-kilencszázhúsz 00/100 forint összeg erejéig, mely
összeget az Önkormányzat bankszámlájára utal át, az alább meghatározott folyósítási
ütemezésnek megfelelően:
A
kölcsönből
3.883.152,
azaz
Hárommillió-nyolcszáznyolcvanháromezeregyszázötvenkettő 00/100 forint összeget a Vízmű Zrt. legkésőbb a jelen szerződés
mindhárom fél általi aláírásától számított 3 (három) banki napon belül utal át az
Önkormányzat bankszámlája javára. Ez az összeg az engedélyes tervdokumentáció
elkészültekor, illetve annak az engedélyeztetésre benyújtásra kerülésekor a tervező által
kiállított számla ellenértéke.
A kölcsön további részének folyósítási ütemezése a tervezői szerződésben foglalt számlázási
ütemezéshez kapcsolódik akként, hogy 647.192 Ft, azaz –Hatszáznegyvenhétezeregyszázkilencvenkettő 00/100 forint a jogerős engedélyekre vonatkozó határozat
megérkezésekor,
1.941.576
Ft,
azaz
Egymillió
Kilencszáznegyvenegyezerötszázhetvenhat 00/100 forint pedig a kiviteli tenderterv dokumentációjának KSZ általi
jóváhagyását követően kerül átutalásra.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti, az Önkormányzat részére kölcsönadásra
kerülő maximum 6.471.920 Ft, azaz Hatmillió-négyszázhetvenegyezer-kilencszázhúsz
00/100 forint kölcsönösszeg felhasználásából megvalósuló eszközök az Önkormányzat
tulajdonába kerülnek.
4. A jelen kölcsönszerződés alapján az Önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség
szerződésszerű teljesítéséért a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás (székhely:
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.,
adószám: 15795111-2-09, törzsszám: 795119,
bankszámlaszám: 11738101-15795111)
5. képviseletében: Vass Mária elnök a jelen kölcsönszerződés aláírásával – a kezességre
vonatkozó hatályos jogi szabályozás ismeretében-készfizető kezességet vállal.
6. Az Önkormányzat és a készfizető kezes kijelenti, hogy a kölcsön visszafizetésére a
készfizető kezes az általa a tervező irányában kifizetésre kerülő számlák ÁFA tartalmának a
készfizető kezes részéről történő visszaigénylése, a számlák nettó értékének 85 %-át kitevő
KEOP támogatás, valamint az együttesen a nettó számlaérték 15%-át kitevő megítélt BM
Önerőalap támogatásnak az Önkormányzat általi lehívása biztosít fedezetet.
Az Önkormányzat a kölcsönt az alábbi ütemezés szerint köteles visszafizetni a Vízmű Zrt.
részére:
(a) a számlák nettó értékének 85%-át kitevő összeg a vonatkozó KEOP támogatás
lehívásának megnyíltját követő 10 (tíz) napon belül,
(b) a számlák nettó értékének 15%-át kitevő összeg a már elnyert BM Önerőalap támogatás
lehívásának megnyíltját követő 10 (tíz) napon belül,
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(c) a számlákban szereplő ÁFA tartalomnak megfelelő összeg az ÁFA kiutalását követő 5
(öt) napon belül visszafizetésre kerül a Vízmű Zrt. részére.
Az Önkormányzat, illetve a készfizető kezes a jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal
arra, hogy a fenti (a) - (c) alpontokban részletezett forrásokat a lehető legrövidebb
határidővel lehívja, és teljes egészében jelen szerződésben részletezett kölcsön törlesztésére
fordítja. Az Önkormányzat és a készfizető kezes a jelen okirat aláírásával - felelősségének
tudatában –egybehangzóan kijelentik, hogy a fenti (a) - (c) alpontokban említett forrásokat
más cél(ok)-ra mindaddig nem használja fel, amíg a Vízmű Zrt. részére a kölcsön teljes
összege ( akár az Önkormányzat által, akár a készfizető kezes által, akár pedig általuk
megosztottan viselve ) maradéktalanul visszafizetésre nem kerül.
Szerződő felek azonban kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat részére
nyújtandó kölcsön összegét az Önkormányzat, illetve a készfizető kezes legkésőbb 2013.
június 30. napjáig abban az esetben is köteles maradéktalanul visszafizetni a Vízmű Zrt.
számára, amennyiben a fenti (a) - (c) alpontokban említett bármelyik feltétel ezen időpontig
nem következett volna be; ilyen esetben az Önkormányzat, illetőleg a készfizető kezes
köteles gondoskodni a visszafizetés egyéb fedezetéről.
A Vízmű Zrt. a jelen okirat aláírásával kifejezetten kijelent, hogy a visszafizetési
kötelezettségnek a készfizető kezes általi egészbeni vagy részbeni teljesítését az
Önkormányzat teljesítéseként korlátozás nélkül elfogadja.
7. Az Önkormányzat és a készfizető kezes a jelen okirat aláírásával már most feltétel nélküli és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az Önkormányzat, illetve a
készfiető kezes a fenti 5. pontban vállalt végső visszafizetési határidő (2013. június 30.)
elteltéig nem tesz maradéktalanul eleget a visszafizetési kötelezettségének, úgy a Vízmű Zrt.
- az Önkormányzat, illetve a készfizető kezes külön hozzájárulásának beszerzése hiányában
is - jogosulttá válik az Önkormányzattal (készfizető kezessel) szemben fennálló bármely
tartozásának összegében ezen még ki nem egyenlített összeget és annak késedelmi kamatait
egyoldalú jognyilatkozatával egészben vagy részben beszámítani.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az Önkormányzat és / vagy a készfizető kezes a
jelen kölcsönszerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, úgy egyetemlegesen
kötelesek az Önkormányzat részére addig átadott kölcsön tőkeösszegét egy összegben, a
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, azonnali hatállyal visszafizetni a Vízmű Zrt.
részére.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb hatályos
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezési az irányadóak.
10.
Nagykereki Község Önkormányzata kijelenti, hogy a társasági adónak nem alanya és az
ingatlan bérbeadás esetében az általános forgalmi adó hatálya alá bejelentkezett.
11.
Szerződő felek és készfizető kezes magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a
szerződés lényeges tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni, továbbá az Állami
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre
bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
Jelen szerződést 4 eredeti példányban készült, a Szerződő felek és a készfizető kezes ezen
megállapodást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírásukkal látták
el.
Debrecen, 2012. december
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…………………………………………………
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
kölcsönadó

…………………………………………
Nagykereki Község Önkormányzata
kölcsönvevő

…………………………………………….
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás
készfizető kezes
(képv.: …………………… elnök)

K/2. Civil szervezetek számára anyagi támogatás biztosítása
Zilai Károly polgármester: A képviselő-testület 2012. évi költségvetésében 100.000-100.000.Ft.-ot tervezett be vissza nem térítendő támogatásként a Bocskai István Nyugdíjas Klub, a
Polgárőrség és a Református Egyház számára. Ahhoz, hogy a kifizetések szabályszerűek
legyenek, szükséges a támogatásról határozatban is döntenie a képviselő-testületnek.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Az önkormányzatok adósságrendezése kapcsán most lehetőség nyílt a
civil társadalmi szervezetek számára a támogatások kifizetésére.
Zilai Károly polgármester: Az önkormányzat a hitelkeretéből minden tartozását kifizette,
kivéve a közoktatási társulás felé fennálló tartozást. Ígéretet kapott Tállai András államtitkártól,
hogy ennek a fedezetére meg fogják kapni az ÖNHIKI támogatást. Egyenként szavazásra
bocsátja a támogatások odaítélését. Kéri szavazzanak, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a
Nagykereki Bocskai Nyugdíja Klubot 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítsék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
114/2012. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Nyugdíjas Klub
részére 2012. évben 100.000 Ft-ot biztosít vissza nem térítendő támogatásként a 2012. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 2012. december 11-ig
gondoskodjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 11.
Zilai Károly polgármester: Kéri szavazzanak, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Nagykereki
Református Egyházközséget 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítsék.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
115/2012. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Református
Egyházközség részére 2012. évben 100.000 Ft-ot biztosít vissza nem térítendő
támogatásként a 2012. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 2012. december 11-ig
gondoskodjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 11.
Zilai Károly polgármester: Kéri szavazzanak, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a Nagykereki
Polgárőrséget 100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítsék.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/2012. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykereki Polgárőrség részére
100.000 Ft-ot biztosít vissza nem térítendő támogatásként a 2012. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 2012. december 11-ig
gondoskodjon.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 11.
K/3. Kérdések, hozzászólások
Kovács Miklós képviselő: A különfélékben szeretné megkérdezni, hogy a Biharkeresztesen a
közös hivatal létrehozásával kapcsolatban folytatott egyeztetés most hol tart?
Zilai Károly polgármester: Az eredeti verzió áll fent, a Biharkeresztessel, Ártánddal, Bojttal és
Tolddal létrehozandó közös hivatal.
Dr. Nagy Csaba jegyző: A tegnapi nap folyamán ülésezett a biharkeresztesi képviselő-testület,
és elfogadta azokat a szándéknyilatkozatokat, amelyeket a kistelepülések még szeptemberben
tettek. A korábbi együttes ülésen elhangzottak különböző variációk, hogy milyen lehetőségek
vannak. A megadott határidő pedig 2012. december 7-e volt arra vonatkozóan, hogy esetleg a
korábbi szándéknyilatkozatuktól eltérő nyilatkozatot tehessenek a képviselő-testületek. Ilyen
nem érkezett Biharkeresztesre. Hamarosan megkezdődnek az egyeztetések az együttműködési
megállapodás elkészítéséhez.
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Zilai Károly polgármester: Biharkeresztes Város Polgármesterével késő délután már egyeztetett
a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. Azt tudnia kell a testületnek, hogy próbáltak
tárgyalni Bedővel és Bojttal közös hivatal létrehozása érdekében. Alpolgármester Asszony is
nagyon sokat segített. Sajnos Bedő polgármestere csak hitegette őt és Bojt polgármesterét.
Bedő Körösszakállal akar közös hivatalt létrehozni. Kismarja Pocsajjal hoz létre közös hivatalt,
Hencida pedig Szentpéterszeggel tárgyal. Azt tudni kell, hogy a kistelepüléseknél, tehát 3000
lakosságszám alatt lecsökkentette a köztisztviselői létszámot. Ha Bedővel, Bojttal hoztak volna
létre közös hivatalt, akkor 9 köztisztviselői álláshely lehetett volna, az új módosító javaslat
alapján azonban már csak 7. Ebből kellett volna finanszírozni a személyi és a dologi
juttatásokat is. A 2014. évi helyhatósági választások után lesz újból lehetőség a közös hivatalok
átalakítására.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 23
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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