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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én –
kedd – de. 08.50 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Dávid Andrásné
Berei Zsoltné

alpolgármester
képviselő

Meghívottak, vendégek:
Kiss Mária
Farkas Lajos

pénzügyi ügyintéző
könyvvizsgáló

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 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 Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
4/a.

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

4/b.

Előterjesztés Nagykereki Községi
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

Önkormányzata

Hivatal

2013.

évi

2013.

évi

költségvetés

5. Előterjesztés
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-14) az Emberi Erőforrások
Minisztériumához
7. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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/a. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
4/b. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-14) az Emberi
Erőforrások Minisztériumához
7. 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.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
21/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2. Napirendi pont
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A költségvetési
elszámolási számla egyenlege 2014. március 31-én: 4 995 917 Ft. Az állami támogatás összege
március hónapban 1 169 168 Ft, március havi munkabér 2 548 700 Ft. A rendszeres szociális
ellátás február hónapban 3 876 725Ft. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
22/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

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, az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kovács Miklós képviselő: A rendeletmódosítás már megtörtént dolgokat tartalmaz, sokat
hozzáfűzni nem tudnak. A lényeg az, hogy a kötelező feladatok el vannak látva.
Kiss Mária pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzat költségvetése bevételi előirányzatainak
módosítása vált szükségessé a kapott bevételi összegekkel. Ilyen támogatás volt a tűzifa
támogatás, a működőképességet megőrző támogatás, a közfoglalkoztatásra kapott támogatások,
intézményi működési bevételek. A bevételi előirányzat változás összesen 21 385eFt.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e Nagykereki Községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Kormányrendeletben
meghatározottak
figyelembevételével
Nagykereki
Községi
Önkormányzata Képviselő-testülete Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 04.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével
Nagykereki Községi Önkormányzata a 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

21 385
21 385

E Ft-tal
E Ft-tal

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

135 749 E Ft-ban
145 471 E Ft-ban
- 9 722 E Ft-ban
6 620 E Ft
3 102 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
138 561 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
24 513 E Ft
5 280 E Ft
34 354 E Ft
49 171 E Ft
25 243 E Ft
.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
25 243 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

6 910 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

6 910 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 11. számú melléklete lép.
3. §

(1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján 18:00 órakor 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 2014. április 30. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

4. Napirendi pont
4/a. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, az Ügyrendi
Bizottság azt megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Az előterjesztéshez két melléklet lett csatolva, ebből csak a 10.
számú melléklet a jó, kéri, azt vegyék figyelembe.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. április 30.

Közös

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
23/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. április 30.

4/b. Előterjesztés Nagykereki Községi
végrehajtásáról szóló zárszámadásához

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetés

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, az Ügyrendi
Bizottság azt megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kovács Miklós képviselő: A rendelet tényadatokat tartalmaz. Talán annyit szeretne
megjegyezni, hogy az adóbevételek szempontjából javulás mondható, de a kintlévőségek még
mindig igen jelentősek.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: A zárszámadási rendelettel kapcsolatosan elmondható, hogy a
központi kormányzat megteremtette az önkormányzatok számára a megfelelő működési
feltételeket. A táblázatban az önkormányzat saját bevételek, támogatások összege módosított
előirányzata 145 millió forint volt, a teljesítés 146 millió forint lett, százalékos eltérés sincs. Az
önkormányzat kiadása pedig 138 millió forint lett, pénzmaradvány maradt.

Kovács Miklós képviselő: Ez az új szabályozásnak köszönhető.
Zilai Károly polgármester: Az új szabályozásnak egyetlen hátrányát látja, a pályázatokhoz
szükséges önerőhöz nem kapnak támogatást. Nem tudja, hogy honnan fogják előteremteni az
önerőt, főleg ilyen kistelepülésen, ahol nincs jelentős saját bevétel.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szerinti rendelet-tervezettel:
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (81) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi. CCIV. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve a könyvvizsgálatról
készített írásos jelentést a 2013. évi zárszámadásáról, valamint a Nagykereki Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X.
04.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
136 941 E Ft Költségvetési bevétellel
138 771 E Ft Költségvetési kiadással
7 892 E Ft módosított pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., szerint fogadja el,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban nem fogadott el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a
2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat költségvetési létszámát 5 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását
az 5. melléklet szerint
nem fogadott el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltak
szerint nem fogadott el
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,9.,10.,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően nem hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján 18:00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nagykereki Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

5. Napirendi pont
Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 19/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013.
(XII. 6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére valamint
módosítására vonatkozó szakmai javaslatot tett. A Kormányhivatal javaslatait figyelembe véve
a rendelet módosítása megtörtént.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 6.)
önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
19/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, Nagykereki Községi
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (X.
4.) sz. önkormányzati rendelet 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013.
(XII. 6.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1)
A közszolgáltató Nagykereki község bel- és külterületén köteles biztosítani a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület).
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (2)

A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen lévő
ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet),
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki.
2. §
A rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. § (6)
Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 30
napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal
korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a
közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az
ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.
3. §
A rendelet II. fejezet 7. § (1-2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
II. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató
az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.
4. §
(1) A rendelet 8. § címe az alábbiak szerint módosul:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.

(2) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. § (3)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók lakótelepi
lakások, társasházak esetén heti két alkalommal, egyéb ingatlanok esetén heti egy alkalommal
kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.

A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat
hirdetményben köteles tájékoztatni.
5. §
A rendelet az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:
8/A. §
Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik –
a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást.
6. §
(1) A rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. § (3)
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
7. §
A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11. § (3)
Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
8. §
A rendelet 2. § (3) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, 9. §(4), 10. § (4) bekezdése és 15. § (5)
bekezdése hatályát veszti.
9. §
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. április 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
6. Napirendi pont
Előterjesztés pályázat benyújtásáról a „Szociális földprogramok megvalósítása támogatása”
című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-14) az Emberi Erőforrások Minisztériumához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Juhász Marica jegyző: Az előző testületi ülésen szerepelt napirendi pontként ez az
előterjesztés, melyet megtárgyalt és el is fogadott a Képviselő-testület, azonban konkrétan arról
nem született döntés, hogy a pályázatot benyújtják.
Kovács Miklós képviselő: Az előző testületi ülésen nem tudott részt venni, így az
előterjesztéssel kapcsolatban annyi észrevétele lenne, hogy arra érdemes lesz odafigyelni, hogy
ennek a pályázatnak az lenne a célja, hogy a közmunkából az érintetteket átvezesse
őstermelőnek. Tehát nehogy olyan személyek kerüljenek bele ebbe a programba, akik esetleg a
későbbiek folyamán nem akarnak, vagy nem tudnak majd önállósodni, és később más
programból, közmunkaprogramból így kizárják magukat.
Zilai Károly polgármester: Köszöni az észrevételt, ennek részletesen utána fognak járni. Mivel
további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-14) 1 200 000 Ft. elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.
Felelős:
Zilai Károlya polgármester
Határidő:
2014. július 01.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
24/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Szociális földprogramok megvalósítása
támogatása” című pályázati felhívásra (kódja: SZOC-FP-14) 1 200 000 Ft. elnyerésére.
Az igényelt támogatás a projekt összköltségének 100 %-át fedezi, pályázati önrész nem
szükséges.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. július 01.

7. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzat 2013. évi éves összefoglaló belső
ellenőrzési jelentésének elfogadására
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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló
összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
25/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzésről
szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: azonnal
K/2. Előterjesztés 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
igénylésére
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az elmúlt évhez
hasonlóan 54 munkanapon keresztül kívánják biztosítani majd a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri meleg étkeztetését. 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 gyermekek nyári étkeztetésének
állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi összege
440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Nagykereki a leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így valamennyi
rászoruló gyermek után önerő nélkül igényel támogatást.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. április 30.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
26/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek nyári
étkeztetésének állami támogatására igényt nyújt be.
A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami támogatás egy gyermekre jutó napi
összege 440 forint.
Biharkeresztesen az ebéd rezsivel növelt ára: 440 Ft/fő/nap.
Nagykereki a leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak minősül, így
valamennyi rászoruló gyermek után önerő nélkül igényel támogatást.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. április 30.

K/3. Előterjesztés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” pályázat
jóváhagyásához
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 28/2014. (IV. 01.) BM rendeletben
meghirdetett „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” felhívásra
pályázatot nyújt be.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Zilai Károly polgármester,
Határidő:
2014. április 30.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
27/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (IV. 01.) BM
rendeletben meghirdetett „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
2014. április 30.

K/4. Előterjesztés „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására” pályázat jóváhagyásához Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A pályázat
alapján meglévő emlékmű felújítására van lehetőség, sajnos erre már szükség lenne a
világháborús emlékműnél, illetve vannak hiányzó nevek is, akiket pótolni kellene. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kiírt pályázat
benyújtását jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Zilai Károly polgármester,
Határidő:
2014. április 30.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
28/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” kiírt pályázat
benyújtását jóváhagyja.
A pályázat 100% -os támogatottságú, így önrész nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
2014. április 30.

K/5. Hozzászólások, felvetések
Nagy Károly képviselő: A lakosság részéről többen jelezték felé, hogy szeretnék az udvarukon,
az utcájuk előtt lévő füvet levágatni.
Zilai Károly polgármester: A képviselő-testületnek van erről egy határozata, mely szerint a
településen élő nyugdíjasok vehetik igénybe ezt a szolgáltatást térítés ellenében. Helyi rendelet
alapján mindenkinek kötelessége a saját udvarát, illetve az ingatlana előtti közterületet rendben
tartani.
Nagy Károly képviselő: Több olyan ingatlan van, amelyet külföldi állampolgárok vettek meg,
nem tartózkodnak itt és nem is gondozzák a kertet. Úgy tudja más önkormányzatoknál az ilyen
ingatlanokon a gazt az önkormányzat vágja le, és a költséget ráterhelik az ingatlanara a
földhivatalnál.
Dr. Juhász Marica jegyző: Bizonyos összegig van erre lehetőség.

Kovács Miklós képviselő: Nagyon sok lakatlan ház van a településen, tud olyan tulajdonosról,
aki már Ausztriában él. A megoldás az lenne, ha a kaszálás költségét az ingatlanra terhelnék.
Nagy Károly képviselő: Le kellene vágni a gazt, a költséget pedig be kellene hajtani a
tulajdonoson, vagy rá kellene terhelni az ingatlanra, akkor talán a későbbiekben saját maga
gondoskodna a gyomtalanításról.

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

