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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én –
csütörtök – de. 08.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Irodájában megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné pénzügyi
Kiss Mária Andrea

irodavezető
pénzügyi

ügyintéző

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi 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 Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
elfogadására
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat adósságot
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
3. Különfélék

keletkeztető

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadására
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?
Dávid Andrásné alpolgármester: Az önkormányzat 2013. évi költségvetése a költségvetési
törvény alapján készült el. A csatolt mellékletek nem a megszokott csoportosítások alapján
készültek. Az adatokat gondosan elkészített analitika támasztja alá. A bevételi és kiadási
adatokból látható, hogy a település egész évben a számok tükrében nem fog tudni működni.
Példa erre a közvilágítás, 2012-ben 6,4 millió forintba került, ebben az évben 3,3 millió forintot
kap rá az önkormányzat normatívaként. Ugyanez mondható el az orvosi ügyelet
finanszírozásáról is. Ebben az évben ennek a fedezetére nem kapott támogatást az
önkormányzat, a költségvetés kiadási oldalán 5 hónapra be van tervezve kiadásként, hogy
hogyan lesz a továbbiakban nem tudják. Több ilyen terület is van, amelyre nem kapott központi
támogatást az önkormányzat. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási oldalán
7.410.000.-Ft a hiány.
Kovács Miklós képviselő: A költségvetésnek van néhány gyenge pontja. A pénzmaradvány is
szerepel, valamint a helyi bevételekkel lehet csak variálni. Ez a pénzmaradvány a jövő évi
költségvetésben nem fog szerepelni, ez már mínusz lesz. A saját bevételek összege pedig
továbbra is bizonytalan, hisz elég nagy kintlévőség volt, talán ezzel lehetne még növelni a
bevételi oldalt. Az idő fogja megmondani, hogyan fog alakulni a jövőben a költségvetés.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Tényleg van olyan bevétele az önkormányzatnak a
költségvetésében, amely nem tartós, mint például a pénzmaradvány. Ezt fel fogják élni, illetve
a közvilágítást is legfeljebb 5 hónapig fogják tudni kifizetni, illetve más feladatokat, amelyekre
szerződéseik vannak. Ha megnézik az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatokat,
akkor látható, hogy a finanszírozás ezeket nem fedezi. Ezt már látják, ennek orvoslására lesz
lehetőség, de nem ÖNHIKI formájában, valószínűleg más pályázati lehetőség lesz, hisz az
önkormányzatok ebben az évben már nem tervezhettek hiányt. Felmérik az önként vállalt
feladatok bevételeit és a kiadásokat, valamint az aktuális iparűzési adóbevételeket is
figyelembe fogják venni. Valamint azt is figyelembe kellene venni, hogy 2011-ben egyes
önkormányzatoknak nem volt pénze, de szállítói tartozása volt, így Nagykerekinek is a
közvilágítással kapcsolatban, ezt a bázisévet vették figyelembe a finanszírozással kapcsolatban.
Vannak olyan települések, akik ennek okán nagyon rosszul jártak, nullás összeget kaptak. Úgy
gondolja ezeket a problémákat összességében valamilyen pályázat útján fogják orvosolni. A
költségvetésnek hiánya van, a hiány belső finanszírozással lefedett, külső finanszírozással nem.
Ez a költségvetés ebben az évben nem lesz tartható, mindenki láthatja. Az önként vállalt
feladatokat likviditási tervvel alátámasztva év végén kiadásként szerepeltetik, ezeket
rangsorolták, ezek hátra kerültek. Illetve a térítési díj rendelettel kapcsolatban neki lenne
kérdése, mivel nem érti a rendeletet, nincs összhangban a költségvetéssel.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Összhangban van a költségvetéssel, a tízóraival és az uzsonnával nem
kell tervezni, csak az egyszeri meleg ételt biztosítják az iskolánál, az óvodánál a tízórait és az

uzsonnát is. A rendeletben szerepel a tízórai és uzsonna ára is, de ezzel nem kell számolni, ha a
szülő kéri, ebből az összegből fogja előállítani az önkormányzat dolgozója.
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Tehát ez nem térítési díj lesz, hanem egyéb szülői
befizetés, ha kéri a tízórait, amelyet 56 forintból fognak előállítani. Az iskolai étkeztetés az
önkormányzatnál maradt, a normatívát is ide utalják.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az óvodánál a Zomlinból bejáró gyerekekre igénybe veszik a
normatívát?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az intézményvezető nem jelentett le bejáró gyereket, ezt
majd júliusban a pótigény felmérésénél lehet majd korrigálni.
Zilai Károly polgármester: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:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (II. 15.) számú rendelete
Nagykereki Községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve az ügyrendi
bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzatra terjed
ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
107 193 E Ft
114 603 E Ft
7 410 E Ft
5 394 E Ft
2016 E Ft
állapítja meg.

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4)

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10
millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a
hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (ek) költségvetési
maradványának, igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettséget a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi. Az önkormányzat nem tervez.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet részletezi. Az önkormányzat nem tervez.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá. Az önkormányzat nem tervez.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., mellékletek
szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) (5) bekezdése szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés
a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5)

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban
foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költésvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára
ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő
költségvetési szerv érdekében használ fel.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(3) Az önkormányzatnak a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített
belső szabályzatban rögzített működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat
köteles betartani.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról
a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló 18/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2013. február 15. napján
Dr. Nagy Csaba
jegyző

Zilai Károly polgármester: Farkas Lajos könyvvizsgáló Úr a könyvvizsgálói jelentését leadta.
A jelentés összefoglalásában benne van, hogy a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja.
Javasolja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e könyvvizsgálói jelentéssel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Lajos bejegyzett
könyvvizsgáló által, a Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendelettervezetéhez készített könyvvizsgálói jelentését elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Zilai Károly polgármester: Előterjesztést megkapták,kéri tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés a
képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az elhangzott javaslattal?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegéből,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget jelen
határozat mellékletét képező táblázata szerint vállalt.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

3. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői
szerződés elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Zilai Károly polgármester:Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést a
határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 14.

K/2. Előterjesztés az általános iskolai beiskolázási körzet véleményezéséről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Zilai Károly polgármester:Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e a határozati javaslattal?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Nagykereki Község
közigazgatási területén működő, állami fenntartásban lévő általános iskola felvételi
körzethatárának Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által történő tervezett
meghatározásával kapcsolatban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (8) bekezdése alapján az alábbi véleményt adja.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és támogatja Bocskai
István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felvételi körzethatárainak Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal által tervezett megjelölését.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 14.

K/3. BÖTKT 2013. évi önkormányzati hozzájárulása
Zilai Károly polgármester: A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása e-mailben
tájékoztatta, hogy az Önkormányzatnak a BÖTKT 2013. évi költségvetéséhez 379.853.-Ft-tal
kell hozzájárulnia, ez a BÖTKT 2013. évi feladat ellátási részét foglalja magába. A BÖTKT
munkaszervezete 2012. december 31-el megszűnt. Ez az összeg az önkormányzat
költségvetésébe betervezésre került.
Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 39
perckor bezárta.
kmft.
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polgármester
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jegyző

