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adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a
beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án –
péntek – du. 14.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

megbízott jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

A lakosság részéről kb. 90 fő.
Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, képviselőtársait, minden érdeklődő nagykereki lakost. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a
7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület közmeghallgatását megnyitja. Az
ülés napirendi pontjára a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot. Kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi ponttal.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december
13-án tartandó közmeghallgatására
Napirendek tárgyalása
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
december 13-án tartandó közmeghallgatására
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Zilai Károly polgármester: Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2012.
(11.27.) számú önkormányzati határozatával az alábbi témákról szóló tájékoztató megtartásáról
döntött:
-

A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
A beszedett adók összegéről
Az önkormányzat költségvetési helyzetéről.

A határozatnak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot:
Tájékoztató adatok a képviselő-testület munkájáról
Képviselő-testületi ülések száma 2012. január 1-jétől 2012. december 13-ig: nyilvános ülések
száma: 6, zárt ülések száma: 3, rendkívüli nyilvános ülések száma: 11, rendkívüli zárt ülések
száma: 5, együttes nyilvános ülések száma: 8. Összesen megtartott ülések száma: 33.
A képviselő-testület határozatainak száma 2012. január 1-jétől 2012. december 13 -ig: 116
darab. Az alkotott rendeletek száma: 17 darab. Megtárgyalt napirendek száma: 117 darab.
Tájékoztató az önkormányzat költségvetéséről
Költségvetési bevételek és kiadások
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit és intézményeit –
2012. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét
Kiadási főösszegét

145 377 e Ft-ban
162 736 e Ft-ban határozta meg.

2012. év háromnegyedévi költségvetési jelentés szerint:
Bevételek
120 537 e Ft-ban,
Kiadások
115 707
e Ft-ban teljesültek.
Bevételek teljesülésének megoszlása ezer forintban:
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Ebből:
Normatív állami hozzájárulás lakosság és feladatmutatóhoz kötött
Központosított előirányzatok
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
/ normatív ápolási díj, lakás fenntartási támogatás, időskorúak járadéka,
rendszeres szociális segély/
Egyéb kiegészítő támogatás
ÖNHIKI támogatás

64 785eFt
21 809eFt
4 623eFt
34 764eFt
379eFt
3 210eFt

Támogatásértékű bevételek

5 960eFt

Működésre
(-ebből Munkaügyi Központ támogatása)

4 997eFt

Véglegesen átvett pénzeszközök

380eFt
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Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Ebből:
-Helyi adók
-Pótlék, bírság
-Átengedett bevételek (SZJA, gépjármű adó)

20 161eFt
10 369eFt
175eFt
9 617eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Intézményi működési bevételek
/Konyha eladott készétel/
Függő bevételek

1 608eFt
4 523eFt
28eFt

Kiadások alakulása:
Személyi juttatások

16 860eFt

TB járulék, m.adói jár, eü. hozzájár.

4 064eFt

Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Felhalmozási pénzeszköz átadás
Támogatásértékű működési kiadás
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

12 904eFt
225eFt
70eFt
9 385eFt
150eFt
13 068eFt

Függő kiadások

168eFt

Adóbevételek alakulása 2012. 09.30-ig
Adónem

Bevétel

Visszautalás

Iparűzési állandó

2 878 235

62 586

Gépjárműadó
Pótlék
Egyéb bevétel
Összesen:

3 046 979
120 775
34 800
6 080 789

5 760
68 346

Költségvetésnek
Hátralék
utalt
összesen
2 815 649
921 183
3 041 219
120 775
34 800
6 012 443

2 870 584
1 308 174
5 099 941

Az önkormányzat 2012. évre tervezett adóbevételei :
Iparűzési adó : 3 000 000 Ft
Gépjármű adó: 3 400 000 Ft
Pótlék és bírság : 400 000 Ft
Tájékoztató pályázatokról
Közfoglalkoztatás:
Pályázat megnevezése
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (11 fő)

Támogatás összege
2.587.931.-Ft
3.727.378.-Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (34 fő)
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836.192.-Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (4 fő)
2.933.760.-Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (20 fő)
Pocsaj nagyközség önkormányzatának gesztorságával, 14 önkormányzat részvételével, az Új
Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Az értől
az óceánig” komplex közösségi közlekedés fejlesztése biharban című, ÉAOP pályázaton
499.583.998 Ft. összegű támogatást nyertek el az érintett önkormányzatok. A pályázatból
Nagykereki településen a vasútállomáson a peron felújítása és a Damjanich utcán egy
buszmegálló-pár kiépítése fog megvalósulni.
A Nagykereki, Bojt, Körösszakál, Nyírmártonfalva községek által létrehozott, Bojt és Térsége
Ivóvízminőség-javító Társulása, az ivóvízminőség-javító programjára irányuló beruházását a
Nemzeti Települési Ivóvízminőség-javítás Megvalósítási Program keretében közös beruházás
keretében kívánta megvalósítani.
A beruházás összes költsége 28.900.000.-Ft. Ebből KEOP támogatás 24.565.000.-Ft. A társulás
önereje 4.355.000.-Ft, melyet 2012. évben az EU Önerő Alapnál megpályáztak, és meg is
nyertek. A pályázatot azonban már a Magyar Állam fogja megvalósítani.
Szociális feladatok
A 2012. évben szociális ellátásban részesülő személyek száma Nagykereki tekintetében
támogatási formák szerinti bontásban 2012. december 13-ig:
Időskorúak járadéka
2
Aktív korúak ellátása
181
Ebből: 55. éven felüliek rendszeres szociális segélye
8
egészségkárosodottak szociális segélye
6
Lakásfenntartási támogatás
240
Ebből: normatív jogon
239
méltányosság
-elutasítás
1
Ápolási díj
22
Ebből: alanyi jogon
19
méltányosságból
3
Közgyógyellátás (érvényes igazolvánnyal rendelkezők száma)
49
Ebből: alanyi jogon
24
normatív jogon
25
méltányosságból
-Átmeneti segély
52
Temetési segély
6
Köztemetés
3
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
6
Egészségügyi ellátásra jogosultság
41
szociális rászorultság alapján
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
236
Óvodáztatási támogatás
21
5

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
Ebből: közlekedési támogatás
gépjármű szerzési támogatás
elutasítás

1
87
87
---

Polgármester által - átruházott hatáskörben – adott segélyek:
2012. 01.01 - 2012.12.13-ig terjedő időszakra
Segély típusa

Eset

Átmeneti segély
Gyógyszertámogatás
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás
Születési támogatás
Születésnapi
Temetési segély
Köztemetés
Összesen

Forint
52
-6
--6
3
67

208.000.-30.000.--60.000.300.000.598.000.-

Tájékoztató a közfoglalkoztatásról
Az alábbi feladatok kerültek elvégzésre: Nagykereki község közterületén parkok, utak, árkok
takarítása. Temető karbantartása. Önkormányzati intézményeknél takarítási feladatok ellátása.
Adminisztratív feladatok ellátása a Teleházban, az önkormányzat hivatalában.
Közfoglalkoztatás:
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:

11 fő
34 fő
24 fő

Közfoglalkoztatásra tervezett összeg:
- Teljes költség:
- Támogatás:
- Közvetlen költség:
- Saját erő:

11.919.263.-Ft
9.869.753.-Ft
215.508.-Ft
2.049.510.-Ft

Jelenleg közfoglalkoztatásban részt vevők száma:
Nagykereki Község Önkormányzatának alkalmazásában:
Biharkeresztes Önkormányzatával közös
- mezőgazdasági Start Munkaprogram keretében:
- dűlőút karbantartás Start Munkaprogram keretében:

24 fő
31 fő
9 fő

Berettyóújfalui Többcélú Kistérségi Társulással közös, belvízelvezető árkok tisztítása,
karbantartása: 20 fő
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Egészségügyi feladatok ellátása:
A kötelező alapfeladatot az Önkormányzat 2012. szeptember 1-től, Dr. Váradi Anikó
vállalkozó háziorvossal látja el, aki nagy gyakorlattal rendelkező, családokat egyre jobban
megismerő szakember.
Az ügyeleti ellátást az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el.
Az Önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat működtetésével segítséget nyújt a lakosság
részére, valamint a vér laboratóriumba való elszállítására.
Közreműködik:
- az étkeztetésben,
- házi segítségnyújtás biztosításában,
- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
- egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésében
- gyermekszállítás, óvodások, iskolások szállításában.
Közművelődési feladatok ellátása
Az Országgyűlés 2012. október 8-i ülésnapján elfogadta a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 140. törvény módosítását.
Ennek alapján a jelenleg a megyei intézményfenntartó központok fenntartásában lévő megyei
múzeumi szervezetek és megyei könyvtárak állami fenntartásból 2013. január 1. napjától
települési önkormányzati fenntartásba kerülnek.
Közoktatási feladatok ellátása
A köznevelési intézmények fenntartói feladatait 2013. január 1-től a 202/2012. (VII.27.) Korm.
rendelettel létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el területi szervein
keresztül, amely Nagykereki köznevelési intézménye vonatkozásában a Berettyóújfalui
Tankerület.
Az önkormányzat óvodai feladatait az „Óvodai Társulás” – látja el 2012. november 16-tól. A
társulás tagjai: Biharkeresztes, Ártánd, Bojt és Nagykereki települések önkormányzatai.
Tájékoztató a lakókörnyezet állapotának alakulásáról
A 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjak mértékét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 1-től már nem a
helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozza meg.
A közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató cég a
2012. december 31-én alkalmazott díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat
alkalmazhat. A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-ben tulajdonos önkormányzatok a
hulladékgazdálkodási beruházáshoz ISPA támogatást vettek igénybe, így esetünkben a Magyar
Energia Hivatal engedélyezheti a 4,2%-ot meghaladó díjemelést. Ennek okán a képviselőtestületeknek a miniszteri rendelet kiadásáig tartó időszakban sem marad lehetősége a 2013.
évben alkalmazandó díj megállapítására, mivel 2013. január 1-jével hatályát veszti az erre
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felhatalmazást adó régi hulladékgazdálkodási törvény. A közszolgáltatási díj mértékének
betartását a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi.
Európai Uniós támogatással településünk Rákóczi és Bihari utca közötti volt szeméttelepének
rekultivációja megkezdődött. Itt szeretné felhívni a figyelmet, hogy a volt szeméttelepen
bárminemű hulladék lerakása tilos! Tehát sem háztartási hulladékot, sem kerti hulladékot, sem
építési törmeléket elhelyezni nem lehet. Az illegális szemétlerakás szabálysértési eljárást von
maga után.
Lakossági és közületi ügyfelek igény szerint rendelhetnek konténert különböző hulladékaik –
(építési törmelék, kommunális hulladék, komposztálható zöldhulladék,) - elszállítására a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft-től.
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat, a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására benyújtotta igényét és 207 erdei
m3 tűzifát kapott 3.154.680.-Ft támogatási összegben, melyhez 525.780.-Ft önerőt kellett
biztosítani.
A képviselő-testület 2012. december 11-én, az 59/2012. (XI. 28.) BM rendeletben foglaltakat
figyelembe véve módosította a szociális rendeletét, így Nagykereki Község Önkormányzata
hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa
támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyek részére.
A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez az aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult.
Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban. Az támogatható, akinek bejelentett
lakóhelye, tartózkodási helye a településen van, és a településen is tartózkodik.
Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.
Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyéb közérdekű
kérdésük merült fel, azt kérdezzék meg bátran.
Szilágyi István: Nagyon sajnálja, hogy az idősek problémáiról nem beszélnek. Nem tudja, hogy
személyes problémát felvethet-e?
Zilai Károly polgármester: Azzal személyesen keresse fel ügyfélfogadási időben őt, vagy
jegyző Urat.
Szilágyi István: Jegyző Urral már megbeszélte, nemrég kapta meg a 100.000.-Ft-os bírságot,
pedig 2008. óta nincs kukája, mert visszaadta. Ezt Nagy Károly képviselő is el tudja mondani.
Miért ugyanannyi kukadíjat kell fizetnie az egyedülálló időseknek, akinek még szemete sincs.
Nagy Károly képviselő: Akkor karbantartóként dolgozott a hivatalban, Dr. Gombos Attila volt
a jegyző. Hulladékedényt csak abban az esetben lehetett, illetve lehet leadni és átvenni, ha
valaki elköltözik a településről vagy elhalálozik. Akkor ezt elmondta Pista Bácsinak a jegyző.
Ezért nem vették át a kukát, nincs is róla papír. Ha az udvaron hagyta, bárki elvihette.
Zilai Károly polgármester: Mint a tájékoztatóban elmondta, 2013-tól már miniszteri rendelet
fogja szabályozni a hulladékszolgáltatási díjat, az önkormányzatoknak nem lesz beleszólása. A
közszolgáltatási díj mértékének betartását pedig a Magyar Energia Hivatal fogja ellenőrzi.
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Megyesi Károly: Szilágyi István megjegyzéséhez, hogy az idősekkel nem igazán foglalkoznak,
lenne egy észrevétele. Először is szeretné megköszönni az önkormányzat által a Nagykereki
Polgárőrségnek nyújtott 100.000.-Ft-os anyagi támogatást. Elég kevesen vannak a nagykereki
polgárőrség tagjai, szeretné felhívni a figyelmet, arra, hogy aki szeretne részt venni benne,
szolgálatot vállalna, és megfelel a feladatnak, az jelentkezzen. Lesz egy központi telefon,
amelynek a telefonszáma ki lesz téve a faluban, az a nap 24 órájában hívható lesz. Aki szeretne
önkéntes polgárőrszolgálatot ellátni az jelentkezzen: Dózsa Kálmánnál, Ákos Sándornál, vagy
Czeglédi Vincénél.
Zilai Károly polgármester: Képviselő társa mondja, illetve korábban már Ő is hallotta, hogy
egy 40 fős névsort kapott annak idején Dózsa Kálmán, akik jelentkeztek volna polgárőrnek. Ez
a névsor állítólag nem lett továbbítva Budapestre. Hogy ebből mi az igaz, nem tudja. Úgy
gondolja, elő kellene venni azt a listát és megkérdezni az embereket, hogy jelenleg is vállalnáke a szolgálatot.
Rostás Anikó: Nem is lehet őket látni!
Cserős Lajos: Úgy gondolja, a polgárőröket nem bántani kellene, hanem megköszönni a
munkájukat. Hisz társadalmi munkában, ingyen vállalják az éjszakai szolgálatot. Ő is vállalt
ilyet, több embernek kellene vállalnia.
Zilai Károly polgármester: Lehet őket látni éjszaka, ha későn érkezett haza, többször találkozott
velük. Bármikor igényt tarthattak a segítségükre. A település nevében szeretné megköszönni a
munkájukat. Természetesen a 24 órás telefonszám hirdetményezésében is segíteni fog az
önkormányzat.
Dózsa Kálmán: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Jelenleg ő a polgárőrség parancsnoka, de a
hivatalos bírósági bejegyzést követően Megyesi Károly lesz a Nagykereki Polgárőrség
parancsnoka, ő helyettesi feladatot fog ellátni. Nagyon sajnálja, hogy azok az emberek, akik a
munkájukra megjegyzést tesznek, egyetlen egyszer sem keresték fel, hogy ők is elvállalnak
vagy 3 óra éjszakai szolgálatot. 1992. óta polgárőr, igyekszik becsülettel ellátni a feladatát,
amelyet teljesen ingyen végeznek a többi polgárőrrel együtt, akiknek köszönetet mond a
munkájukért. Azt mondják, hogy nem találkoznak velük. Amikor ők járőröznek, akkor már
mindenki alszik.
Zilai Károly polgármester: Még egyszer megköszöni a polgárőrök munkáját, működnek, de jó
lenne, ha még nagyobb létszámban működnének.
Nagy Károly képviselő: Úgy gondolja, tényleg nem jól működik a polgárőrség, hisz más
falvakban sokkal jobban, szervezettebben működnek, sajnos ez így van. Annak idején, amikor
polgárőrgyűlést tartottak és kint voltak a rendőrség képviselői, összesen 5 polgárőr vett részt a
nagykereki gyűlésen. Akkor kb. 30 tagja volt a polgárőrségnek, akik arra nem voltak képesek,
hogy erre a megbeszélésre elmenjenek. Ekkor írt össze egy listát 40 személynek az adataival,
amelyet átadott Dózsa Kálmán részére. Ebből 3 embert vettek fel, azzal az indokolással, hogy
többet a minisztérium nem engedélyezett, mert nem feleltek meg. Csak ennyit szeretett volna
elmondani.
Zilai Károly polgármester: Van esetleg még kérdés?
Amennyiben nincs, kérdezi a Képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat az
elhangzott tájékoztatóval kapcsolatban?
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Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal. Kéri szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
120/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a
beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló tájékoztató anyagát
megismerte.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2012. december 13.
Zilai Károly polgármester: Engedjék meg, hogy a saját, és az Önkormányzat nevében békés,
boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánjon.
Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület közmeghallgatását 14 óra 35
perckor bezárta.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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