NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. október 31-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Rendelet:
18/2013. (XI. 04.) sz.
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
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Polgármesteri Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásától A
polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett
polgármesteri intézkedésekről
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

C5

Határozatok:
73/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
74/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
75/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
76/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
77/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
78/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
79/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
80/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
81/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
82/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
83/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat
84/2013. (X. 31.) sz.
önkormányzati határozat

C8

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása
Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadása
2013. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása
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2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyása
Rácz Dániel részére Vár Presszó vendéglátó egység meghosszabbított
nyitva tartás engedélyezése
Víg-2003. Bt. részére vendéglátó egység meghosszabbított nyitva tartás
engedélyezése
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
koncepciójának elfogadása

Z1

D4
C8
A8

K3
K3
C4
Z1
D4

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én –
csütörtök – de. 08.45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné
Kiss Mária
Rácz Dániel
Rácz Gabriella
Rácz Lajos

pénzügyi irodavezető
pénzügyi ügyintéző
Vár Presszó üzemeltetője
Vár Presszó alkalmazottja
Vár Presszó tulajdonosa

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. Több képviselő jelezte, hogy a délutáni együttes ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt
nem tudnak részt venni, így nem lesz határozatképes a testület. Ennek okán az ülés napirendi
pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot, azzal a módosítással, hogy a
különfélékben tárgyalják meg az együttes ülés napirendi pontjait is, hisz a Pénzügyi
Irodavezető jelen van az ülésen, az esetlegesen felmerülő kérdésekre tud válaszolni.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt 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
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3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2013.

5. Előterjesztés Nagykereki Községi
koncepciójának elfogadásához

évi

költségvetésének

Önkormányzat

2014.

III.

évi

negyedévi

költségvetési

6. Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz
7. Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
8. Előterjesztés a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
9. Különfélék
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott 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 Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
5. Előterjesztés Nagykereki Községi
koncepciójának elfogadásához
6. Előterjesztés a
tájékoztatóhoz

Falugondnoki

7. Előterjesztés a 2013.
meghatározására

évi

Önkormányzat

Szolgálat

2012.

közmeghallgatás

2014.

évi

évi

költségvetési

tevékenységéről

időpontjának

és

szóló

témájának

8. Előterjesztés a 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
9. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pont:
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 2013. október 15-i testületi ülésen hozott határozatoknak
megfelelően az alábbiról tájékoztatja a képviselő-testületet:
- A szociális tűzifára az igény határidőben benyújtásra került.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
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:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. október 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
73/2013. (X. 31.) 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. október 31.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. október 31.
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
74/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

3. 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. A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a Nagykereki Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosításával:
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XI. 4.) 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:
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Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

470
470

E Ft-tal
E Ft-tal

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

116 676
124 086
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
124 086 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
18 648 E Ft
4 945 E Ft
23 852 E Ft
46 266 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
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

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.”
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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. november 5. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(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. november 4. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

7

4. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

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.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban annyi észrevétele van, hogy
az előterjesztés első oldalán a költségvetési szabályozórendszer működésének értékelésénél a
„2013. október 31-éig tartó gazdálkodását”, „2013. szeptember 30-áig”-ra kell módosítani,
valamint a második oldalon az iparűzési adóbevételnél az éves tervhez képest van 143,7%-os
teljesítés.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, a fenti észrevétel
figyelembe vételével kéri, hogy szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi
határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. negyedévi
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. október 31.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
75/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III.
negyedévi 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:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

5. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki
elfogadásához

Községi

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetési

koncepciójának

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ez az előterjesztés egy elképzelés, hisz
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konkrét költségvetést csak a központi költségvetés elfogadását követően tudnak majd
kidolgozni és elfogadni. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármester, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez szükséges intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási hozzájárulások
egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést érintő
rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
76/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési
koncepciót megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármester, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez szükséges
intézkedéseket
- felhívás az intézmények tervezési munkáinak megkezdésére, a társulási
hozzájárulások egyeztetésének kezdeményezése - tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2014. évi költségvetést
érintő rendeletek felülvizsgálatáról.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. december 31. az intézkedések megtételére
2014. január 15. a rendeletek felülvizsgálatára

6. Napirendi pont
Előterjesztés a falugondnoki szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz

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 alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
77/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2012.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

7. Napirendi pont
Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására

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 alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatást 2013.
december hó 5. napján 15 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni helyzetéről
szóló tájékoztató.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2013. október 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
78/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatást
2013. december hó 5. napján 15 órakor tartja.
A közmeghallgatás témája a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló tájékoztató.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.
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8. Napirendi pont
Előterjesztés a 2013.-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás támogatás kérelem jóváhagyásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot nyújtott 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 %):
16.722.950.Pályázat támogatási összege (munkabér+járulékai)
16.722.950.Közvetlen költség összköltsége:
1.812.368.Közvetlen költség támogatás összege:
1.812.368.Önerő:
0.- Ft.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Nagykereki Község Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
benyújtott pályázatát jóváhagyja.
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.
79/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzata pályázatot nyújtott 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)
Közvetlen költség összköltsége:
Közvetlen költség támogatás összege:
Önerő:

16.722.950.16.722.950.1.812.368.1.812.368.0.- Ft.

Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Nagykereki Község Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatására benyújtott pályázatát jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
azonnal
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9. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés Rácz Dániel Vár Presszó vendéglátó egység meghosszabbított nyitva
tartás engedélyezése iránti kérelmére
Zilai Károly polgármester: A képviselők a kérelem fénymásolatát megkapták. Ugyanebben a
tárgyban nyújtott be kérelmet a Víg-2003. Bt. is, amelyet következő napirendi pontként fognak
megtárgyalni. Arra szeretné felhívni a figyelmét a képviselő-testületnek, hogy zenés-táncos
rendezvényt nem engedélyezhetnek, hisz azt a működési engedélyük alapján tarthatnak az
üzemeltetők csak. A testület a nyitva tartás meghosszabbítását engedélyezheti. A havi két
alkalom nem lett meghatározva a kérelemben. Aljegyző Úr egyeztetett az üzemeltetőkkel, kéri,
hogy erről tájékoztassa a testületet.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Az üzemeltetővel történt egyeztetést követően szeretné javasolni,
hogy a hosszabbított nyitva tartást ne havonta 2 alkalommal engedélyezzék, mivel ezt így elég
nehéz a működési engedélyben rögzíteni, hanem állandó jelleggel a 02:00 óráig történő nyitva
tartást engedélyeznék, a zenei szolgáltatást azonban kezdetben csak 22:00 vagy 23:00 óráig
engedélyeznék, természetesen a település mindkét vendéglátó egysége számára. Amennyiben
az ott élőktől nem érkezne negatív visszajelzés, akkor egy újabb testületi döntéssel a zenei
szolgáltatás ideje ismételten módosítható, kitolható lenne, esetlegesen a nyitva tartás végéig.
Egy lakossági panasz kapcsán, mely szerint nagyon hangos a zene, többször járt a Vár
Presszóban. El kell mondania, ha nem is egészében, de részben megoldották a hangszigetelését
a helynek. Lényegesen csökkent a kifelé áramló hanghatás. Egy dologra kell nagyon
odafigyelniük, hogy az ajtó soha ne legyen nyitva. Üveggel, üvegpohárral ne engedjenek ki
senkit, illetve dohányozni is oldalra menjenek ki a vendégek. Ezeket a módosításokat javasolta,
az üzemeltetők nyitottak voltak ezek betartására. Ha ezeket betartva működnek és nem
zavarják a szomszédban lakókat, akkor egy ismételt testületi ülésen kitolható lenne a zeneszolgáltatás nyitva tartási idő végéig történő engedélyezése.
Dávid Andrásné alpolgármester: Tudják, hogy a fiataloknak is biztosítani kell a szórakozási
lehetőséget, de tudják azt is, hogy mennyi probléma merült fel a presszó korábbi
üzemeltetésével kapcsolatban. Mindenképpen megoldást kell találni. Egyetért aljegyző úr
javaslatával, a későbbiekben pedig meglátják, hogyan reagálnak a környéken élők a
működésre. Úgy gondolja, egységesen kell meghatározni a vendéglátó egységek nyitvatartási
idejét.
Rácz Gabriella: Tavasszal a jelenlegi bejáratot be fogják falazni, és egy másik bejáratot fognak
nyitni oldalt, sövény fogja körbe venni és csak oldalról lehet majd bemenni. A hangszigetelést
pedig tovább fogják javítani.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Igazán sok mindent megtettek eddig az üzemeltetők, hogy ne
zavarják a környéken élőket. A két vendéglátóüzletnek egységesen kellene meghatározni a
nyitva tartási idejét. Véleménye szerint a nyitva tartást 2 óráig kellene engedélyezni, a zenés
szolgáltatást pedig csak 23.00 óráig. 23.00 órát követően nyitva lehetnek, de zenés rendezvényt
nem tarthatnak.
Zilai Károly polgármester: Már csak az időpontokat kellene meghatározni, hogy mikor
szeretnének rendezvényt tartani, úgy gondolja, hogy a hétvégékről lenne szó. A Víg-2003 Bt.
péntekenként szeretne rendezvényt tartani.
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Rácz Lajos: Szombaton szeretnének rendezvényt tartani, de nem lesz gond az egyeztetés a két
vendéglátóegység között, hisz mindkét helyen ő szolgáltatja a zenét.
Zilai Károly polgármester: Mindkét vendéglátó egység 2-2 alkalmat kért engedélyezni. A Víg2003 Bt. 2 alkalommal péntekenként tarthat a fentiek alapján zenés rendezvényt, míg a Vár
Presszó szintén 2 alkalommal szombati napokon. Kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel,
javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő testülete Rácz Dániel kérelmének helyt adva az
alábbi döntést hozza. A Vár Presszó vendéglátó, illetve kereskedelmi üzlet minden hónapban 2
alkalommal, szombati napokon zenés rendezvényt tarthat 23:00 óráig, ezt követően
nyitvatartási idő végéig, azaz 02:00 óráig zeneszolgáltatást nem nyújthat.
A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét a határozatban foglaltaknak megfelelően következő ülésén módosítja.
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.
80/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő testülete Rácz Dániel kérelmének helyt
adva az alábbi döntést hozza. A Vár Presszó vendéglátó, illetve kereskedelmi üzlet
minden hónapban 2 alkalommal, szombati napokon zenés rendezvényt tarthat 23:00
óráig, ezt követően nyitvatartási idő végéig, azaz 02:00 óráig zeneszolgáltatást nem
nyújthat.
A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét a határozatban foglaltaknak megfelelően következő ülésén
módosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal

K/2. Szóbeli előterjesztés a Víg-2003. Bt. vendéglátó egység meghosszabbított nyitva tartás
engedélyezése iránti kérelmére
Zilai Károly polgármester: A kérelem fénymásolatát szintén megkapták a képviselők. Úgy
gondolja az előző beadványnál mindent megtárgyalt a képviselő testület. Kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel, javaslat a beadvánnyal kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Víg-2003. Bt. kérelmének helyt adva
az alábbi döntést hozza. A Víg-2003. Bt. vendéglátó, illetve kereskedelmi üzlet minden
hónapban 2 alkalommal, pénteki napokon zenés rendezvényt tarthat 23:00 óráig, ezt követően
nyitvatartási idő végéig, azaz 02:00 óráig zeneszolgáltatást nem nyújthat.
A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét a határozatban foglaltaknak megfelelően következő ülésén módosítja.
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.
81/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Víg-2003. Bt. kérelmének
helyt adva az alábbi döntést hozza. A Víg-2003. Bt. vendéglátó, illetve kereskedelmi
üzlet minden hónapban 2 alkalommal, pénteki napokon zenés rendezvényt tarthat 23:00
óráig, ezt követően nyitvatartási idő végéig, azaz 02:00 óráig zeneszolgáltatást nem
nyújthat.
A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 14/2012. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét a határozatban foglaltaknak megfelelően következő ülésén
módosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
Azonnal

K/3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
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 alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2013. október 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
82/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

K/4. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
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 alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az egységes
szerkezetű szabályzatot 2013. november 1-jei hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a 2013. április 30-án a 33/2013. (IV.30.) számú önkormányzati
határozattal jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2013. október 31. napi hatállyal hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2013. október 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
83/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az
egységes szerkezetű szabályzatot 2013. november 1-jei hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület a 2013. április 30-án a 33/2013. (IV.30.) számú önkormányzati
határozattal jóváhagyott Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2013. október 31. napi hatállyal hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

K/5. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési
koncepciójának elfogadáshoz
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 alábbi határozati javaslattal:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. október 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
84/2013. (X. 31.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséhez a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. október 31.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 08.46
perckor bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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