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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én
– csütörtök – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné
Kiss Mária

Pénzügyi Iroda 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
Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2012. (XII. 21.) Önk. rendelet 3. számú függelékének módosítására
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5. Előterjesztés a közterületi segédmunkások közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
6. Különfélék
A 6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
3. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
4. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2012. (XII. 21.) Önk. rendelet 3. számú függelékének
módosítására
5. Előterjesztés a közterületi segédmunkások közfoglalkoztatási támogatással történő
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e a 2013. évi
költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosításával.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzata 2/2013. (II.15) önkormányzati
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R.2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

9 013 E Ft-tal
9 013 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

116 206
123 616
7 410
5 394
2 016

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft
E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
123 616 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
18 498 E Ft
4 945.E Ft
23 532 .E Ft
.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
46 266 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
27 951.E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
......................... E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
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2424 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2 424 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft

.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
……..……….. E Ft

Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A R. 1.1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
A R. 2.1.,2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1,2.2 számú melléklet lép.
A R. 1.2,1.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.2, 1.3 számú melléklete lép.
A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 14. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésére
is alkalmazni kell.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. szeptember 13. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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2. Napirendi pont
Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a költségvetés időarányosan
teljesül, hisz a bevételek főösszegének teljesítése 59,8%, míg a kiadások 51,8 %. A
bevételeknél a közel 8%-os eltérést az okozza, hogy vannak olyan feladatok, amelyre már
megkapták az egész éves finanszírozást. Az önkormányzat odafigyel a gazdálkodásra. A
kintlévőségeket igyekezni kell behajtani.
Kovács Miklós képviselő: A beszámolóval kapcsolatban érdemes annyit megjegyezni, hogy a
bevétel és a kiadás között van eltérés, amely növeli a hiányt, a költségvetés elcsúszott, ezért
van szükség ennek a módosítására. Hisz az év elején elfogadott költségvetésről kiderül, hogy
nem tartható.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013.
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. december 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
54/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
intézményei 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

és

A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű
és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. december 31.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatási kérelem benyújtására
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Amikor év elején a képviselő-testület elfogadta a
költségvetését, tudták, hogy mennyi az az államilag biztosított bevétel, amivel számolni
tudnak. Ekkor már tudták, hogy ez az összeg nem lesz elég a közvilágításra, egyéb
közfeladatokra. A költségvetést úgy fogadták el, hogy annyi a kiadás, amennyi a bevétel. A
most benyújtandó kiegészítő támogatási igény, hasonló a korábbi ÖNHIKI-hez. Ennek a
pályázatnak a benyújtásáról kell most dönteni.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja,
valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. §-a alapján támogatási igényt nyújt be a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra
vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. szeptember 30.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
55/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2. §-a alapján
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. szeptember 30.

4. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2012. (XII. 21.) Önk. rendelet 3. számú függelékének módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:

7

Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva megtárgyalta Nagykereki Község Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2012 (XII.21.) Önk. rendelet 3. számú függelék módosítása
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függelékének szakfeladat-rendjéből törlésre
kerül a 852011- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852021- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) –
szakfeladat.
Felelős:
Dr. Juhász Marica jegyző
Határidő:
2013. szeptember 12.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
56/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva megtárgyalta Nagykereki Község Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2012 (XII.21.) Önk. rendelet 3. számú függelék
módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függelékének szakfeladat-rendjéből
törlésre kerül a 852011- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)
852021- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
– szakfeladat.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Marica jegyző
2013. szeptember 12.

5. Napirendi pont
Előterjesztés a közterületi segédmunkások közfoglalkoztatási
alkalmazásának támogatása” kérelem jóváhagyásáról

támogatással

történő

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet alapján
meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
Önerő:

3.397.080.3.397.080.0.-Ft.
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Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester,
Határidő:
azonnal
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
57/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei által a vonatkozó Kormányrendelet
alapján meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.
A pályázat összköltsége (munkabér + járulékai 13,5 %):
Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
Önerő:

3.397.080.3.397.080.0.-Ft.

Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
azonnal

6. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító
Társulás 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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58/2013. (IX. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bojt és Térsége
Ivóvízminőség-javító Társulás 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 08.47
perckor bezárta.
Kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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