NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. február 27-I
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
3/2013. (II. 28) sz.
önkormányzati rendelet

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosítása

L1

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásától
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb
eseményeiről
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről - január

C5

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről - február

C8

Belső ellenőri feladatok ellátása

D1

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
A Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámoló és a 2013. évi munkatervének
elfogadása
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelése
Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2012. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadása
2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása

Z1

Határozatok:
11/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
12/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
13/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
14/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
15/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
16/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
17/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
18/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat
19/2013. (II. 27.) sz.
önkormányzati határozat

C8

J1
C1
C1
C2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én –
szerda – de. 08.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Irodájában megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Nagy Csaba

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince

képviselő
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 pontok:
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 belső ellenőri feladatok ellátására
4. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
5. Előterjesztés a Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra és 2013. évi munkatervének elfogadására
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6. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
7. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2012. évi
munkájáról szóló beszámolóra
8. Előterjesztés 2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
9. 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 előző ülésén hozott határozatainak
megfelelően az alábbiakról tájékoztatom. A szociális tűzifa és az élelmiszercsomagok
kiosztásra kerültek. Az ÉAOP-3.1.4/A-11 azonosító számon regisztrált, "Az Értől az óceánig" Komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban pályázat konzorciumi Együttműködési
megállapodását a tegnapi nap folyamán aláírták. Kérdezi a Képviselőket, hogy a tájékoztatással
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri a beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi 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. február 27.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: A január és február hónapról szóló előterjesztés írásban kiküldésre
került. Annyival szeretné kiegészíteni a beszámolót, hogy a számláik rendezve vannak,
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Biharkeresztes felé negyedévente kell fizetni a hozzájárulást, egyedül ez az összeg nincs még
átutalva. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e január hónapról szóló tájékoztatóval?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. január 30-án
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2013. február 27.

Zilai Károly polgármester: Kéri a testületet, szavazzanak, egyetértenek-e a február hónapról
szóló tájékoztatóval?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. február 27-én
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly
2013. február 27.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a belső ellenőri feladatok ellátására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné képviselő: A belső ellenőr alkalmazása kötelező feladata az önkormányzatnak.
Az előterjesztés táblázatából nem igazán érti, hogy ez mennyibe fog kerülni az
önkormányzatnak, hisz lakosságszám arányosan van benne meghatározva az összeg.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Ez egy új cég, de a belső ellenőrök ugyan azok, akik eddig végezték az
önkormányzatnál a belső ellenőri feladatokat. A vizsgálati díjak lakosságszám arányosan, és
vizsgálatonként vannak megállapítva. A másik ajánlatban egy ellenőrzés 80.000.-Ft, ennél a
cégnél 45.000.-Ft. A vizsgálatok számát év elején kell meghatároznia az önkormányzatnak.

4

Dávid Andrásné alpolgármester: Tárgyalni kell velük, hogy csökkentsék ezt az összeget is, hisz
a költségvetésbe 100.000.-Ft van rá betervezve.
Zilai Károly polgármester: Esetleg abban lehet tárgyalni, hogy a lakosságszám 1.000-3.000
főig van meghatározva, Nagykereki pedig éppen csak átlépi az 1.000 főt.
Kovács Miklós képviselő: Közös önkormányzati hivatalban működnek, a munka nagy része
Biharkeresztesen, egy helyen folyik, mégis településenként kell belső ellenőrt megbízni?
Dr. Nagy Csaba jegyző: Nem hivatalra vonatkozik az ajánlat, hanem önkormányzatra.
Zilai Károly polgármester: Jogosnak tartja a felvetést, hisz a pénzügyi feladatokat egy helyen,
Biharkeresztesen látják el.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Ha a másik ajánlatot nézik, ott egy hivatali ellenőrzés 80.000.-Ft.
Lehet önkormányzati intézményeket is ellenőriztetni. Meg lehet próbálni megkülönböztetni a
hivatali és az önkormányzati ellenőrzést, és úgy ajánlatot kérni. Hisz ha a társulásokat
ellenőriztetik, akkor az már önkormányzati feladat. Polgármesteri értekezleten lehet majd
egyeztetni, hogy milyen feladatokat végeztessenek el.
Dávid Andrásné alpolgármester: Tavaly nem szerepelt az önkormányzat költségvetésében
belső ellenőrzésre költség, mivel akkor is társulás formájában látták el. Most 100.000.-Ft van
betervezve, ezt nem léphetik túl, de ha a táblázatot nézik, akkor ebbe az összegbe nem fognak
beleférni.
Zilai Károly polgármester: Nincs is igazán mit ellenőrizni, hisz nincs intézménye az
önkormányzatnak, az óvodai és egyéb feladatokat társulásban látnak el, a pénzügyi feladatot
pedig a közös hivatal látja el. Úgy gondolja, erről egyeztetni fog a közös hivatal
polgármestereivel.
Kovács Miklós képviselő: A könyvvizsgáló díjára nem kapnak normatívát, az a költség hogyan
lesz finanszírozva? Úgy tudja Nagykereki vonatkozásában nem kötelező alkalmazni,
Biharkeresztesen azonban igen.
Zilai Károly polgármester: Nagykereki önkormányzata alkalmazza, eddig havonta 50.000.-Ft
volt, most 25.000.-Ft-ra csökkentették ezt az összeget.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri
szavazzanak, egyetértenek-e a határozati javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
14/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a belső
ellenőrzési feladatok ellátására tett árajánlatokat, és ennek alapján a 2013. évi belső

5

ellenőrzési feladatok ellátásával az CívisCont Kft.-t (székhely: 4032 Debrecen, Doberdó
u. 26., ügyvezetője: Kandi Zsolt) bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. március 1.

4. napirendi pont
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az
egységes szerkezetű szabályzatot 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a 2012. december 20-án 127/2012. (XII. 20.) számú
önkormányzati határozattal jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. február 28. napi hatállyal hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 27.

5. Napirendi pont
Előterjesztés a Bocskai István Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és 2013. évi munkatervének 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtári feladat-ellátó hely 2013. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 27.

6. Napirendi pont
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2012. évi éves átfogó értékelését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

7. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények 2012. évi munkájáról szóló
beszámolóra
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített
Szociális Intézmények 2012. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 27.

8. Napirendi pont
Előterjesztés 2012. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2013. (II. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
2012.
évi
közmunkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. február 27.

9. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Két fő nyújtott be temetési segély iránti kérelmet az
önkormányzathoz, a kérelmezők a szociális rendeletben előírt feltételeknek megfeleltek,
azonban a 2013. évi költségvetésbe nem tudtak méltányosságból adható támogatásokat
betervezni. Úgy gondolja, ezt a két támogatást még ki kell fizetni, a temetési segélyként
nyújtható támogatást pedig a rendeletben hatályon kívül kell helyezni.
Dr. Nagy Csaba jegyző: A szociális rendeletet, térítési díj rendeletet felül kell vizsgálni, főleg a
méltányosságból adható támogatásokat. Sajnos a költségvetésből látszik azaz irány, hogy a
kötelező feladatokat támogatják, az önként vállalt feladatokat nem. Önként vállalt feladatokat
lehet végezni, ha megvan rá az önkormányzat forrása. Elég szomorú, hogy egy
önkormányzatnak a méltányosságból adható szociális támogatásokat át kell, hogy gondolja.
Dávid Andrásné alpolgármester: Nagy gondot okoz egy köztemetés is az önkormányzatnak,
mert arra sincs betervezve összeg. Azt pedig muszáj lesz az önkormányzatnak megoldania.

8

Zilai Károly polgármester: És sajnos egyre többen vannak, akik nem tudnak gondoskodni saját
halottjuk eltemettetéséről. Szeretné javasolni a rendelet 11. §-ának hatályon kívül helyezését.
Kovács Miklós képviselő: Felül kell vizsgálni ezeket a juttatásokat, azonban ha valaki
gondoskodik a saját halottja eltemettetéséről, de egy kis segítséget kér, ezt a 10.000.-Ft-os
temetési segélyt, akkor ezt mérlegelni kellene.
Zilai Károly polgármester: Az a rendelkezés, amelyet most kénytelenek hatályon kívül
helyezni, erről szólt. Ha lesz rá pénz, ezt lehet majd módosítani.
Mivel további kérdés a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
elhangzott rendelet-módosítással?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 28.) 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 (a továbbiakban: Szt.) 46. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben 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.) 11. §-át
hatályon kívül helyezi.
2. §
A rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Nagy Csaba sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2013. február 28. napján.
Dr. Nagy Csaba
jegyző
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K/2. Kérdések, hozzászólások, felvetések
Nagy Károly képviselő: Azzal kapcsolatban van észrevétele, hogy egyre több idegen költözik a
településre, akiket senki sem ismer, illetve egyre több idegen látható a településen. Jó lenne, ha
nem engednének be mindenkit a faluba, egyre többen jeleznek felé a lakosság részéről.
Zilai Károly polgármester: Csak olyanok jelentkezhetnek be, akiknek az ingatlan a
tulajdonukban van, illetve a tulajdonos hozzájárul az ingatlanba költözéshez. Gondolja, hogy
kikről van szó, őket nem engedték bejelentkezni, hisz a tulajdonosok nem találhatók a
településen, illegális lakáshasználatnak minősülnek, a rendőrséggel felvették a kapcsolatot
ezzel kapcsolatban. Egyébként nem szólhatnak bele, hogy ki költözik a településre, ha a
törvényes feltételei megvannak.
Kovács Miklós képviselő: Esetleg a lakást lehetne megvizsgáltatni, hogy lakható-e az építési
hatóság szerint.
Zilai Károly polgármester: Most már nem is fognak tudni róla, hogy kik költöznek majd a
településre, hisz okmányirodai hatáskörbe került a lakcímbejelentés.
Egyben szeretné tájékoztatni a testületet, hogy a tiszteletdíjat saját bevételből tudják majd
fizetni, kér mindenkit, hogy legyenek türelmesek, mivel később kerül kifizetésre a tiszteletdíj.
Dr. Nagy Csaba jegyző: Szeretné tájékoztatni a testület tagjait, hogy 2013. március elsejével
megszűnik a munkaviszonya, a Berettyóújfalui Járási hivatalnál fog dolgozni a későbbiekben.
Szeretné megköszönni a testület bizalmát és kíván további jó tanácskozásokat.
Zilai Károly polgármester: A képviselő-testület nevében megköszöni az önkormányzatnál
végzett munkáját, új munkahelyéhez pedig sok sikert, egészséget kíván.
Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 58
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Kubinyiné Szilágyi Mária
Önkormányzati és Hatósági
irodavezető
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