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Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása
a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által készített Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadása
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásra
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Határozatok:
37/2014. (IX. 15.) sz.
önkormányzati határozat
38/2014. (IX. 15.) sz.
önkormányzati határozat
39/2014. (IX. 15.) sz.
önkormányzati határozat
40/2014. (IX. 15.) sz.
önkormányzati határozat
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K9
A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én
– hétfő – de. 08.45 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné

polgármester
alpolgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós

képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Nagy Károly

képviselő
képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné
Kiss Mária Andrea
Farkas Lajos

pénzügyi irodavezető
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. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
4. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének
elfogadásához
5. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi fordulójához való csatlakozásra
6. Különfélék
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5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Előterjesztés az
végrehajtásáról

önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

első

féléves

4. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének
elfogadásához
5. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásra

Önkormányzati

6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1.
Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2014.

első

félévi

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az Ügyrendi
Bizottság azt megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat
az előterjesztéssel kapcsolatban?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: Az írásbeli előterjesztésnél véletlenül benne maradt az
1. számú melléklet, kéri a képviselőket, hogy ezt hagyják figyelmen kívül.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. szeptember 15.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2014. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2014. szeptember 15.
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2.
Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Talán annyit szeretne elmondani az előterjesztéssel
kapcsolatban, hogy az önkormányzat bevételei 13.728 E Ft-tal növekedtek, ezek az összegek a
központi költségvetésből érkeztek, a kiadás szintén ezzel az összeggel emelkedett, a
költségvetés egyenlege nem változik.
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak, elfogadják-e Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.21.)
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
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben rögzített szabályozók
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzata 1/2014. (II.21) 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 2014. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

13 728
13 728

E Ft-tal
E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
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módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

144 362 E Ft-ban
147 007 E Ft-ban
2 645E Ft-ban
1 521 E Ft
1 124 E Ft

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
125 600E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
35620 E Ft
6943 E Ft
30 331 E Ft
48 821 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
3 885.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

21 407E FtFelhalmozási költségvetés módosított kiadásai

21 407 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)
(8)

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.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
3. §

(1)
Ez a rendelet 2014. szeptember 17. napján lép hatályba és a hatályba lépést 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 2014. szeptember 16. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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3.
Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Az előző testületi ülésen döntött a testület a rendkívüli
önkormányzati támogatás benyújtásáról, akkor számadatok nem hangzottak el, milyen összegre
nyújtják be az igényt?
Tiszó Sándorné pénzügyi irodavezető: A pályázati anyagot ma fogják véglegesíteni, ez egy
rendkívüli támogatási igény, a rendkívüliséget kell indokolni. A szociális és óvodai társulás, a
gyermekjóléti szolgálat fog belekerülni, ezeknek a fenntartását az önkormányzat saját
bevételéből nem képes fenntartani. A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásától
érkezett egy 2011. évi normatíva felülvizsgálatból eredő 775.000.-Ft-os visszafizetési igény.
Kiss Mária Andrea pénzügyi ügyintéző: A rendkívüli támogatási igényre benyújtandó igény
számadata még nem végleges, valószínűleg 5.870.000.-Ft-tal fogják benyújtani az igényt.
Farkas Lajos könyvvizsgáló: Az önkormányzatok kötött finanszírozású támogatást kapnak, az
olyan önkormányzatoknál, ahol jelentős saját bevétel van, ezek a kiadások nem jelentenek
problémát. Az elmúlt 4 évben két alkalommal nem kaptak ÖNHIKI támogatást, az állami
konszolidációval és saját erőből nullázták le az önkormányzat hiányát. A féléves beszámolóra
büszke lehet a képviselő-testület, rendbe tették az önkormányzat gazdálkodását, akárki jön
utánuk, tisztán adják át az önkormányzat költségvetését, nulláról kezdhetnek. A
közfoglalkoztatáson és a közösségi pályázatokon kívül más jellegű pályázatot nem tudtak
benyújtani.
Zilai Károly polgármester: Az önkormányzatnak van pályázatírója, akinek figyelnie kell a
pályázati lehetőségeket. Sajnos önerő hiányában nem igazán tudtak pályázatot benyújtani.
Kovács Miklós képviselő: Ahogy a könyvvizsgáló úr mondja, a közmunkán kívül más
alternatívára nincs lehetőség a településen, nincs másik munkavállalási lehetősége a
lakosságnak. Úgy gondolja a képviselő-testület minden előterjesztett pályázati lehetőséget
támogatott.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást 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:
2014. szeptember 15.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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38/2014. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. első
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást 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
2014. szeptember 15.

4.
Napirendi pont
Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel a képviselők részéről nem érkezett, az „a” határozati javaslat elfogadását
javasolja. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „a” határozati javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Zrt
által összeállított a HBÖV-109-109-108-0-Nagykereki közműkóddal ellátott Gördülő
Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét közmű rendszerenkénti bontásban,
véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
2014. szeptember 15.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2014. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Zrt által összeállított a HBÖV-109-109-108-0-Nagykereki
közműkóddal ellátott Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetét
közmű rendszerenkénti bontásban, véleményeltérés nélkül elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester,
2014. szeptember 15.

5.
Napirendi pont
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi fordulójához való csatlakozásra
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Ismételten lehetőség nyílt csatlakozni a
BURSA HUNGARICA ösztöndíjrendszerhez, úgy gondolja, ha vannak a településen
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tehetséges gyerekek, akkor próbálják meg támogatni őket. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Nagykereki Községi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
2014. október 1.
4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
2014. október 3.
5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy
a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:
folyamatos
6.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Pénzügyi Iroda
Határidő:
2015. január 31. és 2015. augusztus 31.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2014. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
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1.
Nagykereki Községi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében
aláírja.
3.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőhöz
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 1.

4.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda
vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú
pályázat kiírásáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
2014. október 3.

5.
A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, hogy
a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével gondoskodjanak a
pályáztatás lebonyolításáról.
Felelős:
Határidő:

Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője
folyamatos

6.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2015. január 31. és 2015. augusztus 31.

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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