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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 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 6 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
3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjáról
4. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása:

2

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:
Az Ügyrendi Bizottság döntésének megfelelően ingatlanonként 1/2m3 fát tudnak adni minden
Nagykerekiben állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
életvitelszerűen a településen lakó családnak. A fa kihordását a lakosság megkezdte.
Szeretné továbbá tájékoztatni a testületet, hogy az Élelmiszerbank élelmiszercsomag
támogatásban részesítette az önkormányzatot, a kiszállítás és kiosztás megszervezése
folyamatban van.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, elfogadásra javasolja a beszámolót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2013. (I. 30.) 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
2013. január 30.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: Egyelőre csak szóban tudja tájékoztatni a képviselő-testületet. Az
önkormányzat számláin jelenleg 7.445.569.-Ft található, a pénzügyi program még nem
működik, így a konkrét szállítói tartozásokról nem tud tájékoztatást adni. Az biztos, hogy 30
napon túli tartozása nincs az önkormányzatnak, illetve az önkormányzati konszolidáció
önkormányzatunk vonatkozásában sikeresen lezárult.
Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, elfogadásra javasolja a
január hónapról szóló pénzügyi tájékoztatót.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2013. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. január 30-án
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2013. január 30.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési
díjáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel kapcsolatban
csak annyit szeretne elmondani, hogy az önkormányzatnak csak a napi egyszeri meleg étkezést
kötelező biztosítania, a tízóraira és az uzsonnára nem kapnak normatívát, így azt sajnos nem
tudják vállalni. Az uzsonna és a tízórai árát szerepeltetik a rendeletben, hisz ha a szülők
igénylik és kifizetik, természetesen biztosítják.
Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba jegyző: Szociális térítési díjas rendelete eddig nem volt az önkormányzatnak.
Azt azonban célszerű megalkotni, hisz akkor a képviselő-testület már decemberben tehet
javaslatot, hogy a térítési díjak hogyan változzanak a következő évben. A jogszabályváltozás
következtében egyszeri meleg étkezést kell biztosítania az önkormányzatnak. A rendeletbe
véleménye szerint bele kellene venni, hogy mennyibe kerül az uzsonna, a tízórai, ha mégis
valaki saját költségén igénybe kívánná venni. A társulás önkormányzatai közül szinte
mindegyik él ezzel a lehetőséggel, hisz nem lesz fedezet, hogy a tízórait és az uzsonnát is
biztosítani lehessen. Tehát a díjtétel szerepelni fog a rendeletben, de a költségvetésbe nem lesz
betervezve kiadásként.
Zilai Károly polgármester: Az óvodánál is csak a napi egyszeri meleg étel biztosítása a
kötelező, de úgy gondolta, mivel a gyerekek egész nap ott tartózkodnak, kevés a létszám,
illetve a működtetés önkormányzati feladat maradt, az ovisok számár biztosítani fogják az
tízórait és az uzsonnát.
Kovács Miklós képviselő: Érdemes lenne figyelembe venni, hogy a környező településeken
milyen gyakorlatot alkalmaznak. Hisz számítani lehet arra, hogy a szülők jelentős része nem
fogja tudni megfizetni a térítési díjat.
Zilai Károly polgármester: Ez a gyakorlat a környező településeken már az elmúlt évben
bevezetésre került, sőt az óvodákban is fizetni kell az tízóraiért és az uzsonnáért. Eddig
odaadták a maximumot, most már nem fogják tudni kigazdálkodni.
Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e a
rendelet-tervezettel?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások térítési díjáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés
f) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének a) pontjában és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az intézményi térítési díj összege (áfa nélkül):
a) Óvodában:
ba) tízórai:
bb) ebéd:
bc) uzsonna:
Összesen:

48 Ft.
173 Ft.
48 Ft.
269 Ft.

b) Iskolai napköziben:
ca) tízórai:
cb) ebéd:
Összesen:

56 Ft.
276 Ft.
332 Ft.

c) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben:
da) házi segítségnyújtás térítési díja: díjmentes
db) étel házhozszállítása:
95 Ft./alkalom
dc) Szociális étkeztetési szolgáltatás térítési díja napi 1x-i étkezéssel: 438 Ft
dd) Nappali ellátási szolgáltatás térítési díja étkezés nélkül: díjmentes
de) Nappali ellátási szolgáltatás térítési díja napi 1x-i étkezéssel: 438 Ft
df) Fogyatékos nappali ellátási szolgáltatás térítési díja étkezés nélkül: díjmentes
dg) Fogyatékos nappali ellátási szolgáltatás térítési díja napi 1x-i étkezéssel: 438 Ft
dh) Gyermekek alternatív nappali ellátása térítési díja: díjmentes.
2. §
Ez a rendelet 2013. január 31. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző
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Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. január 31. napján.
dr. Nagy Csaba
mb. jegyző sk.
4. Napirendi pont
Különfélék
Zilai Károly polgármester: Szóban szeretné elmondani a problémáját. 6 éve használja a saját
gépjárművét önkormányzati célokra, melyhez semmilyen térítést nem biztosít számára az
önkormányzat. Azt szeretné kérni, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy maximum
1.000.000.-Ft erejéig vásároljanak az önkormányzat számára egy használt személyautót.
Az általános iskola állami fenntartásba került, az intézményfenntartó kötelezővé tette, hogy
Nagyzomlinból nem csak reggel kell behozni a gyerekeket és délután a napközi végén
hazavinni, hanem a tanítás végén azokat is haza kell vinni, akik nem napközisek, nem
ebédelnek, tehát délben is ki kell mennie a kisbusznak Nagyzomlinba. Így szinte az egész nap
le van fedve. Sajnos nincs olyan nap, hogy ne kelljen Biharkeresztesre bemennie, van, amikor
kétszer is be kell autózzon. Illetve Berettyóújfaluba vagy Debrecenbe utazzon tárgyalásra vagy
gyűlésre. Természetesen a pénzüggyel megbeszélte, az ügyrendi bizottsággal is egyeztetett,
nem is kíván egyebet elmondani, a javaslatát elfogadásra javasolja.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az elmondottakkal egyetért, hisz tudják azt, hogy a
polgármesteri költségtérítés 30%-ra történő emeléséről Polgármester Úr lemondott.
Költségtérítésként csak a törvényben előírt kötelező minimumot kapja. Ebből csakugyan nem
lehet kijönni, a másik gond pedig az átszervezéssel állt elő, hisz közös hivatalokat kellett
létrehozni, így szinte naponta kell Biharkeresztesre menni. Azt nem lehet kívánni, hogy a saját
autójával, a saját költségén tegye ezt annak ellenére, hogy a törvényben előírt költségtérítést
kapja. Korábban is terveztek már a költségvetésbe egy kb. 1 millió forint összegű
gépjárművásárlást, amit a képviselő-testület és a bizottság is jóváhagyott. Ennek a figyelembe
vételével támogatja a javaslatot.
Kovács Miklós képviselő: Régen volt autó, azt eladták. Most szabadultak meg az adósságtól,
nem tartja jó ötletnek, hogy egyből gépjárművet vásároljanak. A költségtérítés összegének
fedeznie kellene a költségeket, hisz nem kis összegről van szó. 30%-os költségtérítést
állapítottak meg. Miután Biharkeresztes város polgármestere a pillanatnyi költségvetési
helyzetre való tekintettel lemondott a költségtérítéséről, azt követően mondott lett polgármester
úr is.
Zilai Károly polgármester: Eddig 200.000 km-t ment a saját autójával.
Nagy Károly képviselő: Képviselőtársa felhozta, hogy régen volt autója az önkormányzatnak.
Régen nem volt szükség a gépjárművekre, azért adták el. Most változtak meg a dolgok, most
kellett közös hivatalt létrehozni, és szinte minden nap Biharkeresztesre beautózni. Azért adták
el az autókat, mert nem volt rá szükség, álljanak a garázsban? A Wolksvagent sem tudták
kihasználni, hisz egy nagyfogyasztású autó volt. Most egy kis fogyasztású, használt autót
szeretnének venni. Sajnos a jelenlegi változtatásokat nem önszántukból akarták. Eddig is
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problémát okozott, ha a kisbusszal elmentek gyűlésre és nem értek vissza időben, a saját
autójukkal vitték haza a gyerekeket.
Zilai Károly polgármester: Nem kell a múlttal foglalkozni, a jövőt kell építeni. Annyit szeretne
még elmondani, hogy a környező települések polgármesterei megválasztottak az óvodai
társulás alelnökének. Igaz ez szintén plusz utakkal fog járni, de köszöni a megtiszteltetést.
Dávid Andrásné alpolgármester: 8-10 évvel ezelőtt az önkormányzat rendelkezett
személygépkocsival, amikor önálló hivatalt működtetett, az akkori polgármester is megkapta a
30%-os költségtérítését, és még egy sofőrt is alkalmaztak. Sajnos, azóta megváltoztak a
körülmények.
Kovács Miklós képviselő: Igen és akkor újították fel a hivatalt is. Az alakuló ülésen a 30%-os
költségtérítést pedig nem akarták elfogadni.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az volt a hagyomány, azelőtt is ennyit szavaztak meg a
korábbi polgármesternek költségtérítésként, úgy gondolja így volt következetes a képviselőtestület.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
3/2013. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetése a terhére, maximum
1.000.000.-Ft értékben személygépkocsit vásároljon.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 24
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
jegyző
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