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Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én –
hétfő – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről
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Czeglédi Levente Vince
Kovács Miklós
Kovács Imre
Nagy Károly
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alpolgármester
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Dr. Köstner Dávid
Balogh Anikó

jegyző
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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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
4. Előterjesztés az ÉAOP -3.1.4/A-11 "Az értől az óceánig" - komplex közösségi
közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat megvalósításához a kiviteli terv
elkészítéséhez szükséges többletforrás biztosítására
5. Különfélék
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
4. Előterjesztés az ÉAOP -3.1.4/A-11 "Az értől az óceánig" - komplex közösségi
közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat megvalósításához a kiviteli terv
elkészítéséhez szükséges többletforrás biztosítására
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 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 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:
azonnal
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
12/2014. (III. 17.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

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?
Zilai Károly polgármester: 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: 2014. március 17.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
13/2014. (III. 17.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. március 17.

3. Napirendi pont
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Néhány hiányosságot, pontatlanságot tartalmaz a beszámoló. Főleg a
kiskorúakkal foglalkozó rész írja le nagyon negatívan a helyzetet. 3-4 intézkedést említ a
beszámoló, és rendőrségi beavatkozás igénylését is említi. Úgy gondolja ez egy kicsit túlzás.
Biztos vannak ilyen esetek, de úgy gondolja, a megoldási lehetőséget továbbhárítja a
rendőrségre, a pszichológusra. A másik beszámolóban a településen található munkahelyek
száma pontatlan, hisz egyetlen munkahelyként a termelő szövetkezetet jelöli meg a településen.
Ezzel szemben több vállalkozás működik Nagykerekiben, boltok, homokbánya, illetve az
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alapítványok is alkalmaznak embereket. Úgy gondolja biztosan nem állt kellő információ az
előterjesztés készítője előtt, hisz nem a településen élő személy készítette.
Dávid Andrásné alpolgármester: Szintén ezeket az észrevételeket teszi. Hisz az első
beszámolóban a település lakosságszáma 1345 fő, körülbelül 10 évvel ezelőtt volt ennyi a
településen élők száma. A beszámoló szerint a termelő szövetkezetben 20 fő dolgozik, jelenleg
9 alkalmazottjuk van. Nagyon sok a pontatlanság a beszámolóban, hisz az szerepel benne, hogy
az általános iskolás gyerekeinket iskolabusz szállítja Biharkeresztesre, ott járnak iskolába. Az
előterjesztés készítője nem tudta, hogy a Nagykereki gyerekek ide járnak iskolába. Nincs
összhangban a két beszámoló, hisz az egyikben 3 magántanuló szerepel, míg a másik szerint
nincs egy sem. Tudja, hogy új az kolléganő nem ismeri a Nagykereki viszonyokat, de át kellett
volna nézni az előterjesztését, mielőtt kiküldik.
A gyermekjóléti szolgálat beszámolójával kapcsolatban csak annyit szeretne mondani, hogy az
véleménye szerint a valóságnak megfelel, nagyon nagy gond, hogy 65 gyermekkel és
családjával kell külön foglalkozni. Nagy gond, hogy 23 gyermeknél a megélhetés, 24
gyermeknél a szülői elhanyagolás miatt vannak ezek a gyermekek ilyen helyzetben. A
családgondozó szerint ezeknek a gyermekeknek a helyzete folyamatosan javul, a szülők
betartják azokat a tanácsokat, amelyeket megbeszélnek. Mind a két beszámolóban a
munkanélküliséget jelölik meg elsődleges problémának. Úgy gondolja, erre sem lehet mindig
hivatkozni, hisz a közfoglalkoztatásba is nagyon nehéz bevonni az embereket, nagyon sokan
nem akarják vállalni. Nagyon jónak tartja a szervezett szabadidős programokat, hisz ezen
nagyon sokan részt szoktak venni, és a hátrányos helyzetű gyermekek is nagyon ügyesen,
okosan szerepelnek ezeken a rendezvényeken. A rendőri jelenlétre úgy gondolja a fegyelem
megerősítése szempontjából lehet csak szükség, viszont arról már az elmúlt beszámoló
elfogadásakor is beszéltek, hogy iskolapszichológus foglalkozzon a gyerekekkel. Hisz
Biharkeresztesen az iskolában van gyermekpszichológus, akkor arról volt szó, hogy ezt
közösen fogják megoldani.
Nagy Károly képviselő: Az Ő gyermeke óvodás, a beszámolóban benne van, hogy a
családgondozó és a védőnő közösen látogatja az intézményt. Úgy gondolja, többször is
mehetnének, és jelezzenek a szülőnek, ha probléma van, tetű van. Fel kell hívni a szülők
figyelmét, ha a szülő nem tesz ellene, akkor tegyék meg a szükséges lépéseket, hisz a többi
gyermeket is megfertőzik. A munkanélküliségre sem lehet mindig hivatkozni, hisz a
foglalkoztatások most kezdődtek, és már vannak olyanok, akik nem járnak rendszeresen
dolgozni. Sajnos problémát jelent a szülők hozzáállása is, ennek a gyermek látják a kárát. Meg
kell tenni a szükséges intézkedéseket mind a védőnőnek, mind a családgondozónak.
Kovács Miklós képviselő: A helyi szakembereknek kell ezt a problémát megoldani.
Dávid Andrásné alpolgármester: A helyi szakemberek foglalkoznak a problémával, hisz ez
kitűnik a beszámolóból is. 0-18 éves korig 171 gyermek van, kiemelten 64 fővel foglalkoznak.
Sajnos a szülők hozzáállása sem mindig megfelelő, vannak, akik be sem engedik őket. Sajnos a
szülők hozzáállásán nagyon nehéz változtatni.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja, még így is szerencsés helyzetben vannak, hisz szinte
minden egyes család hátrányos helyzetű a településen, és a 171 gyermekből, csak 64
gyermekkel kell külön foglalkozni. Tudomása szerint több esetben rendőri segítséget kellett
kérni a szakembereknek, hogy bejussanak a családokhoz. Az írásbeli előterjesztéssel
kapcsolatban csak annyit tud mondani, hogy az elhangzott észrevételek kijavításával tudják
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elfogadni a beszámolót. Megkérik a szakembereket, hogy az eddigieknél még sűrűbben
próbálják a családokat látogatni.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, az elhangzott észrevételek figyelembevételével,
kijavításával kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2013. évi éves átfogó értékelését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 1 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
14/2014. (III. 17.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2013. évi éves átfogó értékelését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:

Zilai Károly polgármester

Határidő:

azonnal

4. Napirendi pont
Előterjesztés az ÉAOP -3.1.4/A-11 "Az értől az óceánig" - komplex közösségi közlekedés
fejlesztése Biharban című pályázat megvalósításához a kiviteli terv elkészítéséhez szükséges
többletforrás biztosítására
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 az ÉAOP -3.1.4/A-11 "Az értől az
óceánig" - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat
megvalósításához a kiviteli terv és vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez 2014. évi
költségvetése terhére maximum nettó 240 000 Ft forrást biztosít.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
folyamatos
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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15/2014. (III. 17.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP -3.1.4/A-11 "Az értől
az óceánig" - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban című pályázat
megvalósításához a kiviteli terv és vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez 2014. évi
költségvetése terhére maximum nettó 240 000 Ft forrást biztosít.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
folyamatos

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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