NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. január 30-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
1/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat
2/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat
3/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat
4/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat
5/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat
6/2014. (I. 30.) sz.
önkormányzati határozat

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
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Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és 2014. évi munkatervének elfogadása
Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj átütemezése
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2013. évtől a víziközművek üzemeltetéséért járó bérleti díj értékének
elfogadása
Kolláth Lászlóné 4127 Nagykereki Petőfi u. 79. szám alatti lakos
kérelmének elutasítása

Z1

Z1
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án –
csütörtök – de. 08.30 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. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

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 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
3. Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és 2014. évi munkatervének elfogadására
4. Előterjesztés Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj átütemezéséhez
5. Különfélék

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

2

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 a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóra és 2014. évi munkatervének elfogadására
4. Előterjesztés Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj átütemezéséhez
5. Különfélék
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: Az elmúlt testületi ülés óta nem történt jelentősebb esemény a
településen. 2013. december 31-el több mint 100 közfoglalkoztatottnak szűnt meg a
jogviszonya. Sajnos a nagy leterheltség miatt későn kapták meg a jogviszony
megszüntetéssel kapcsolatos iratokat, a Munkaügyi Központ ezért lassan tudja feldolgozni
azokat. Természetesen az aktív korúak ellátását mindenki határidőre meg fogja kapni. Kéri,
tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti, 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: 2014. január 30
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
1/2014. (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.
3

Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. január 30.
2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kiegészítésként elmondja, hogy az állami normatívákat az önkormányzat megkapta.
Kifizetetlen számláik nincsenek. 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 község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. január 30.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
2/2014. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. január 30.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és 2014. évi munkatervének elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Úgy gondolja,
hogy egy igen részletes és igényes beszámolót készített Dávid Ildikó Tünde. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Imre képviselő: Személyesen tapasztalta a változásokat. Nagyon szépen, igényesen
van kialakítva a könyvtár, főleg a gyermekkönyvtár, teljesen megváltozott az arculata.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja nagyon jó választás volt Dávid Ildikó Tünde
megbízása a könyvtár vezetésével. Nagyon agilis, rendszerető, csak pozitív visszajelzések
érkeznek a lakosság részéről a könyvtár és a művelődési ház működésével kapcsolatban.
Dávid Andrásné alpolgármester: Egy igazán tartalmas és terjedelmes beszámolót készített a
2013. évi működésről és a 2014. évi tervezett programokról a könyvtár vezetője. Úgy
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gondolja, hogy a 2013. évi tervet jelentősen túl is teljesítette, hisz rengeteg programot,
előadást szervezett. Nagyon jó a szervezőkészsége, ezt a visszajelzést kapja a falu lakossága
részéről is. Képes összefogni a település lakosságát, mind a gyerekeket, mind a fiatalokat,
és az idősebb korosztályt is. Nagyon pozitívnak tartja a dalkör létrehozását, vannak jó
képességű, hangú emberek. Tudnak az emberek együtt dolgozni, együttműködni, nagyon
sokan vannak az előadásaikon, és úgy tudja más településekről is kaptak meghívást.
Megemlítendő, hogy az eszközállomány is jelentősen gyarapodott, nem csak pályázatokból,
hanem a Teleház bevételét is visszaforgatták. A 2014. évi terv teljesítéséhez sok sikert
kíván.
Zilai Károly polgármester: Nagyon ügyes, nagyon jó szervező a könyvtáros. A település
lakosságát össze tudja fogni, bármilyen korosztályt meg tud szólítani.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. január 30.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0
képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
3/2014. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
1. Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő a Bocskai István Községi Művelődési
Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő – testülete a Bocskai István Községi
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervét jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. január 30.

4. Napirendi pont
Előterjesztés Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj átütemezéséhez
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 1. alábbi határozati javaslattal:
1. Hozzájárulását adja Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ahhoz,
hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen
határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a
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2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint
kerüljön sor:
• a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti
díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési
időpontig köteles
• a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen
nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa
megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az
Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.
2. Felhatalmazza Zilai Károly polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal létrejövő, a
HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. január 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
4/2014. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
1. Hozzájárulását adja Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ahhoz,
hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen
határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a
2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint
kerüljön sor:
•

a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti
díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési
időpontig köteles

•

a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen
nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa
megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az
Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.

2. Felhatalmazza Zilai Károly polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal létrejövő, a
HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. január 31.

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. alábbi határozati javaslattal:
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Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 31.§ alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel (a
továbbiakban: Üzemeltető) az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-csatorna szolgáltatás
biztosítására kötött bérlet-üzemeltetési szerződés alapján az ivóvíz és szennyvíz víziközmű
eszközök üzemeltetéséért az Üzemeltető által fizetendő bérleti díjat/díjakat 2013. évtől az
alábbiak szerint fogadja el:
ivóvíz-szolgáltatás bérleti díja: 8,65 Ft/kiszámlázott m3+Áfa
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2014. január 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
5/2014. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 31.§ alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt-vel (a továbbiakban: Üzemeltető) az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-csatorna
szolgáltatás biztosítására kötött bérlet-üzemeltetési szerződés alapján az ivóvíz és
szennyvíz víziközmű eszközök üzemeltetéséért az Üzemeltető által fizetendő bérleti
díjat/díjakat 2013. évtől az alábbiak szerint fogadja el:
ivóvíz-szolgáltatás bérleti díja: 8,65 Ft/kiszámlázott m3+Áfa
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. január 31.

5. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés Kolláth Lászlóné Nagykereki Petőfi u. 79. szám alatti lakos
cserépkályha vásárlás iránti kérelme
Zilai Károly polgármester: Kolláth Lászlóné Nagykereki Petőfi u. 79. szám alatti lakos
cserépkályha vásárlása iránt nyújtott be kérelmet. A képviselő-testület az elmúlt évben hasonló
kérelem esetén úgy döntött, hogy nem kíván cserépkályhát értékesíteni, hisz azokra a
későbbiek során az önkormányzatnak szüksége lesz. Ennek megfelelően javasolja a kérelem
elutasítását. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az elhangozottakkal kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolláth Lászlóné 4127 Nagykereki,
Petőfi u. 79. szám alatti lakos kérelmét elutasítja azzal, hogy nem áll szándékában
cserépkályháit értékesíteni.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
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6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
6/2014. (I. 30.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolláth Lászlóné 4127
Nagykereki, Petőfi u. 79. szám alatti lakos kérelmét elutasítja azzal, hogy nem áll
szándékában cserépkályháit értékesíteni.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 08:42
perckor bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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