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Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 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 Nagykereki Község Önkormányzatának 2014-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjára
2. Különfélék

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzatának 2014-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjára
2. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Község Önkormányzatának 2014-2019. évekre szóló Gazdasági
Programjára
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Matolcsi Áron Csabáné képviselő: Nagyon jó lenne, ha a Kossuth u. 22. szám alatt található
Egészségházat is sikerülne felújítani, erre is keresni kellene a pályázati lehetőséget.
Dávid Andrásné alpolgármester: A Kossuth u. 6. szám alatti régi általános iskola épületét is
legalább állagmegóvás céljából karban kellene tartani, illetve valamilyen célra hasznosítani.
Tóth István képviselő: A régi határőrlaktanya épületével is ezt kellene tenni, a tetőszerkezet
nagyon rossz állapotban van.
Balogh Zsigmond képviselő: Az M4 gyorsforgalmi út Nagykereki nyomvonalának kiépítése
során jelentős régészeti leleteket találtak, ennek okán jó lenne megvizsgálni annak a
lehetőségét, hogy hogyan lehetne kialakítani egy archeoparkot. Szintén ehhez kapcsolódva
kellene lehetőséget keresni a Nagykereki – Nagyszántó közötti „történelmi” út kiépítésére. Az
M4 megépülése esetén elkerülő útnak is lehetne használni egy útlezárás során.
Kovács Miklós képviselő: A Kossuth u. 24. szám alatti volt Öregek Napközi Otthona épületét
is fel kellene újítani, az időskorúak részére lehetne közösségi, kulturális programokat szervezni,
szociális célra hasznosítani. A temetőt is körbe kellene keríteni.
Zilai Károly polgármester: A temető körbekerítését tervezték, a ravatalozót is fel kellene
újítani, le kell csempézni. Az elhangzott javaslatokat csak pályázati pénzből tudják majd
megvalósítani, hisz az önkormányzatnak nincs saját bevétele, amelyet erre tudnának fordítani.
Keresni fogják az ilyen jellegű pályázati kiírásokat, vizsgálni fogják az elhangzott javaslatok
megvalósításának lehetőségét.
Zilai Károly polgármester: Ez elhangzottak figyelembevételével, a Nagykereki Község
Önkormányzatának 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programja a következő fejlesztési
célokkal egészíti ki:
- Nagykereki Kossuth u. 22. szám alatt található Egészségház karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével.
- Nagykereki Kossuth u. 6. szám alatt található Régi Iskola karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével. Hasznosítási lehetőségek keresése.
- Nagykereki Kossuth u. 18. szám alatt található volt Határőrlaktanya karbantartása,
tetőszerkezetének felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.
- Nagykereki-Berettyóújfalu M4 gyorsforgalmi út nyomvonalánál talált régészeti leletek
kapcsán archeopark létesítési lehetőségének vizsgálata.
- Nagykereki - Nagyszántó közötti „történelmi” út megépítése pályázati lehetőség
igénybevételével.
- Nagykereki Kossuth u. 24. szám alatt található volt Öregek Napközi Otthona
épületének felújítása, karbantartása pályázati lehetőség igénybevételével. Időskorúak
részére közösségi, kulturális, szociális szintérré alakítása.
- Nagykereki Köztemető körbekerítése, utak, parcellák rendezése. Ravatalozó épületének
felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.
Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az elhangozott kiegészítéssekkel módosított
Gazdasági Programmal?
Előterjesztés szerinti határozati javaslat:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Községi Önkormányzat
2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programját, a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. április 12.
Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat
kiegészített gazdasági programjával, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Községi Önkormányzat
2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
-

-

Nagykereki Kossuth u. 22. szám alatt található Egészségház karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki Kossuth u. 6. szám alatt található Régi Iskola karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével. Hasznosítási lehetőségek keresése.
Nagykereki Kossuth u. 18. szám alatt található volt Határőrlaktanya karbantartása,
tetőszerkezetének felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki-Berettyóújfalu M4 gyorsforgalmi út nyomvonalánál talált régészeti leletek
kapcsán archeopark létesítési lehetőségének vizsgálata.
Nagykereki - Nagyszántó közötti „történelmi” út megépítése pályázati lehetőség
igénybevételével.
Nagykereki Kossuth u. 24. szám alatt található volt Öregek Napközi Otthona
épületének felújítása, karbantartása pályázati lehetőség igénybevételével. Időskorúak
részére közösségi, kulturális, szociális szintérré alakítása.
Nagykereki Köztemető körbekerítése, utak, parcellák rendezése. Ravatalozó épületének
felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. április 12.

7 jelenlévő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

23/2015. (IV. 09.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykereki Községi
Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programját az alábbi kiegészítésekkel
fogadja el:
-

Nagykereki Kossuth u. 22. szám alatt található Egészségház karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki Kossuth u. 6. szám alatt található Régi Iskola karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével. Hasznosítási lehetőségek keresése.
Nagykereki Kossuth u. 18. szám alatt található volt Határőrlaktanya karbantartása,
tetőszerkezetének felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki-Berettyóújfalu M4 gyorsforgalmi út nyomvonalánál talált régészeti leletek
kapcsán archeopark létesítési lehetőségének vizsgálata.
Nagykereki - Nagyszántó közötti „történelmi” út megépítése pályázati lehetőség
igénybevételével.
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-

-

Nagykereki Kossuth u. 24. szám alatt található volt Öregek Napközi Otthona
épületének felújítása, karbantartása pályázati lehetőség igénybevételével. Időskorúak
részére közösségi, kulturális, szociális szintérré alakítása.
Nagykereki Köztemető körbekerítése, utak, parcellák rendezése. Ravatalozó épületének
felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.

Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. április 12.
Melléklet a 23/2015. (IV. 09.) számú önkormányzati határozathoz:
Nagykereki Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
2014 – 2019

A 2014-2019 közötti időszak első két évében várhatóan még a 2008 vége óta tartó pénzpiaci
válság negatív hatásaival kell számolni. A pénzpiaci válság okozta hitelpiaci összeomlás
várhatóan még több hitelt bevállalt családot fog abba a helyzetbe hozni, hogy nem lesz képes a
hitelét fizetni és veszélybe kerülhet a lakhatása, az egzisztenciája. A pénzpiaci válság másik
folyománya a munkanélküliség, a szociális helyzet romlása, a társadalmi feszültség
növekedése, esetlegesen a bűnözés növekedése. További probléma, amit a pénzpiaci válság
felvet, az állami költségvetési hiány folyamatos csökkentése miatt, az állami és így az
önkormányzati kiadások folyamatos csökkentése várható, amely az önkormányzatok számára is
csökkenő állami támogatást hozhat.
A felsorolt tendenciák várhatóan a 2015-19 közötti időszakban változhatnak jobb irányba,
amikorra a gazdasági elemzők többek között a korábban megkezdett nagyobb autóipari
fejlesztéseknek köszönhetően plusz bevételt jelent az államnak, amely közvetett módon az
önkormányzatok számára is pozitív fejlődést hozhat.
Az önkormányzatnak helyi szinten, lokálisan nagyon nehéz olyan problémákat megoldani,
melyek össztársadalmi szinten az országban szinte mindenhol megvannak, csak különböző
mértékben jelentkeznek. Gondolok itt a munkanélküliségre, a lakáshitelt felvevők
problémájára, a lakhatás kérdésére, a szegénység problémájára vagy éppen a bűnözés
kérdésére. Ezekre a problémákra a Ciklusprogramnak ki kell térnie és meg kell határoznia
azokat a főbb irányokat, melyek a lokális megoldás irányába hatnak, de ki kell térni a
klasszikus értelemben vett fejlesztésekre is, melyek a település szempontjából mutatnak előre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § szerint,
116. § (1) a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztés tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2)
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3)
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéséket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
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(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az
előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló
ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig
kiegészíteni vagy módosítani.”
A helyi önkormányzatok gazdasági programjának időtávlatára, felépítésére, szerkezetére,
belsőtartalmi elemeire vonatkozó kötelező jogszabályi előírás nincs, illetve egységes
gyakorlat sem alakult ki ebben a témában. A gazdálkodás kereteire vonatkozó egyéb
jogszabályi rendelkezések és a szakirodalom összevetése alapján azonban a gazdasági
program az önkormányzat hosszabb távra szóló tervezési alapdokumentumaként, a több éves
kihatással járó önkormányzati döntések, az ágazati vagy térségi alapon megfogalmazott
fejlesztési célok összefoglalásaként határozható meg.
A jelen gazdasági program épít a korábban megfogalmazott koncepciókra, a törvények által
meghatározott önkormányzati feladatok ellátási kereteire, ugyanakkor figyelemmel van a
község adottságaira, jelenlegi helyzetére és lehetőségeire. Mindezekre tekintettel e gazdasági
program elsősorban a 2015 -2021. közötti időszakra vonatkozóan, de számos elemében 10
éves fejlesztési perspektívában gondolkodva tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket.
A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők:
a kormányzat gazdaságpolitikája
a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
nemzeti és EU-s pályázati források,
a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi
kondíciói, a polgármesteri program,
a képviselő
testület és a bizottságok javaslatai,
a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

-

-

-

-

-

-

-

-

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra
kell koncentrálnia:
-

-

a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források
(pl.állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
-

-

-

a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

A sajátosságokat kormányzat gazdaságpolitikája egyértelműen a gazdaságfejlesztés
folyamatos fejlesztése illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi
és a térségi sajátosságokat kihasználva minél több pályázaton induljunk ezen a területen,
szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek
azért, hogy a község saját bevételeiből ezek fenntartásara ne vagy csak minimális mértékben
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kelljen költeni. Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek a különböző operatív
programok keretein belül.

II.
Az önkormányzat működésének főbb alapelvei

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzat tevékenységének alapja a törvényesség és a nyilvánosság, az
átláthatóság.
Az önkormányzat a munkája során a község lakosságával, gazdasági, társadalmi és
civil szervezeteivel, valamint az egyházzal közösen, partneri viszonyban kíván együtt
tevékenykedni.
Az önkormányzat együttműködésre törekszik a kistérség településeivel, gazdasági,
oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és idegenfogalmi célok hatékonyabb
elérése érdekében.
Az önkormányzat meglévő országos, regionális és megyei közösségi kapcsolatai
erősítésével, tartalmasabbá tételével is biztosítani igyekszik a község ismertségét és
elismertségét.
Az intézményi struktúra korszerűsítésének folytatása mellett folyamatosan törekszik az
ágazati minimum követelmények fokozatos tejesítésére.
Kiemelten kezeli a testületi döntéseket előkészítő hivatali munkát, a döntések
végrehajtásának minél eredményesebb szervezését, valamint a hivatal munkájának
minőségi javítását a lakosság ügyeinek gyors és hatékony intézése érdekében.
Törekszik a település infrastrukturális ellátottságának folyamatos korszerűsítésére, a
község közigazgatási területén élők komfortérzetének, megfelelő életminőséget
biztosító feltételeinek a kialakítására.
Folytatja mindazokat a fejlesztési kezdeményezéseket és programokat, amelyek az
elmúlt önkormányzati ciklusok alatt elindultak vagy megfogalmazódtak.

III.
Az önkormányzat pénzügyi politikája

III/1. Helyzetértékelés
Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a
település anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása
következtében elmondhatjuk, hogy Nagykerekinek nincs adósságállománya. Ehhez
természetesen hozzájárult az elmúlt években lezajlott adósságkonszolidáció, valamin az, hogy
a jelentős saját forrásokat igénylő általános iskola fenntartása állami feladat lett 2013. január
1. napjától.
Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés útján tartsuk a települést, úgy kell berendezkednünk,
hogy minden évben tudjunk működni és a fejlesztési lehetőségeknek is legyenek forrásai,
illetve olyan pályázati lehetőségeket kell találnunk, ahol 100 %-os a támogatás vagy
minimális önerő szükséges, amelynek felét önerő pályázatból fedezünk.
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Az önkormányzat működtetésénél a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a működési
kiadások és a fejlesztések jól elkülönüljenek egymástól.
-

-

A működési kiadások forrását az államtól kapott támogatás mellett a saját
bevételek adjak.
A fejlesztési lehetőségeket elsősorban a pályázatokból, illetve a további saját
bevételekből tudjuk finanszírozni.

Tudni kell azt, hogy vannak kötelezően finanszírozandó feladatok, illetve önként vállalt
feladatok.
Az önként vállalt feladatok nagymértékben a község gazdasági erejétől függenek, melynek
legfőbb forrásai a különböző adok.
Csökkennek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogelmén kapott összegek,
elsősorban a feladatfinanszírozási rendszerre való áttérés miatt.

III/2. A gazdálkodás prioritásai
1. Kezelhetetlen adósságspirál kialakulásának az elkerülése, a biztonságos gazdálkodás
előfeltételeinek megteremtése.
2. A község működőképességnek biztosítása a kötelező intézmények működtetése,
település-fenntartási feladatok ellátása.
3. A község infrastrukturális elmaradottságának csökkentése, ezen belül:
-

-

-

-

közúthálózat fejlesztése,
járdaépítés
intézményhálózat felújítása, korszerűsítése
település lakosságszámának növelése.

4. Az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható,
költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközökből,
pályázati forrásokból, vagy törvényesen felvehető hitelből biztosítható.
5. Az önkormányzat gazdálkodását, feladat-meghatározását a vonatkozó jogszabályi
előírások mellett a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően
alakítja, ennek során figyelembe veszi a térségi és regionális célokat.
6. Az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak
növelésére:
-

-

-

igénybe veszi a pályázati lehetőségeket,
ésszerű és elfogadható mértékig terheli a lakosságot,
gazdasági célok érdekében együttműködik más önkormányzatokkal, hatékony
intézkedéséket tesz a hátralékok, kintlévőségek beszedésére.

7. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, valamint a település-fenntartási
feladatok biztosítása érdekében közfoglalkoztatással számol.
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IV.
Fejlesztési célok
IV/1. Településfejlesztés, településrendezés, gazdaságfejlesztés
Felül kell vizsgálni Nagykereki Község Településrendezési tervét. Törekedni kell arra,
hogy összhangban legyen a megyei, és kistérségi tervekkel, biztosítsa a község
fejlesztésének ésszerű lehetőségét.
Segíteni szükséges a vállalkozások pályázati tevékenységét.
A település egész területén a közterületek folyamatos tisztántartása, fejlesztése.
Belvízrendezési terv felülvizsgálata. A külterületi csatornák tisztítása, a belvízelvezető
rendszer folyamatos karbantartása, sikeres pályázat esetén a hiányzó részeinek
kiépítése. Meglévő önkormányzati utak, járdák, parkok felújítása.
Járdaépítés, a meglévő balesetveszélyessé vált szakaszok folyamatos felújítása.
A közterületek rendben tartása önkormányzati feladat, de a lakosságnak és a
vállalkozásoknak is teljesíteni kell a helyi rendeletek által rájuk rótt teendőket (ingatlan
előtti közterületek rendben tartása, tiltott hulladéklerakás, szemetelés elkerülése).
Játszóterek felújításának tervezése, folytatása, új játszótér kialakítása.
Világítás-korszerűsítés, energiatakarékos világítótestek elhelyezése.
Önkormányzati dűlőutak folyamatos karbantartása, gazdák, tulajdonosok bevonásával.
Az infrastruktúra fejlesztése, folyamatos karbantartása.
Nagykereki Kossuth u. 22. szám alatt található Egészségház karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki Kossuth u. 6. szám alatt található Régi Iskola karbantartása, felújítása
pályázati lehetőség igénybevételével. Hasznosítási lehetőségek keresése.
Nagykereki Kossuth u. 18. szám alatt található volt Határőrlaktanya karbantartása,
tetőszerkezetének felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.
Nagykereki-Berettyóújfalu M4 gyorsforgalmi út nyomvonalánál talált régészeti leletek
kapcsán archeopark létesítési lehetőségének vizsgálata.
Nagykereki - Nagyszántó közötti „történelmi” út megépítése pályázati lehetőség
igénybevételével.
Nagykereki Kossuth u. 24. szám alatt található volt Öregek Napközi Otthona
épületének felújítása, karbantartása pályázati lehetőség igénybevételével. Időskorúak
részére közösségi, kulturális, szociális szintérré alakítása.
Nagykereki Köztemető körbekerítése, utak, parcellák rendezése. Ravatalozó épületének
felújítása pályázati lehetőség igénybevételével.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV/2. Közoktatás, közművelődés
-

-

-

-

-

Az óvodai nevelés kötelező feladatait továbbra is a társulásban működő Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde látja el.
Az óvoda játék-és eszközállományának felújításáról folyamatosan kell gondoskodni.
Pályázati úton meg kell valósítani az óvoda nyílászáróinak cseréjét,
akadálymentesítését.
Művelődési Ház, Könyvtár működtetése.
Nyári szórakoztató kulturális programok szervezése, szabadtéri koncertek, zenés
műsorok, ifjúsági napok megrendezése.
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IV/3. Szociális alapellátás
-

-

Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú
lakosság szociális problémáit.
A lehetőségekhez képest továbbra is biztosítani kell a közcélúak foglalkoztatását.

IV/4. Egészségügyi alapellátás
-

Alapvető célkitűzés, hogy a község lakossága által igénybevett egészségügyi
szolgáltatások továbbra is a megszokott magas színvonalon működjenek.

IV/5. Környezetvédelem
-

-

-

-

Községünk egyik nagy előnye a falusi környezet, ennek megóvása minden nagykereki
lakos alapvető érdeke. A község zöld területeinek folyamatos gondozása, bővítése.
Pályázati források felhasználásával biztosítani kell a volt szeméttelep rekultivációját.
Ki kell építeni, és engedélyeztetni kell a kerti hulladékok és építési törmelékek
lerakására szolgáló helyet.
Kiemelt szempontként kell kezelni a hulladékgazdálkodást, népszerűsíteni kell a
szelektív hulladékgyűjtést.

A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Terület- és településfejlesztési Operatív
Programra benyújtott projektötletek:

Az óvoda épületének
energetikai célú
felújítása

A óvoda épülete energetikai szempontból elavult. A fejlesztéssel
az épület nyílászáróinak cseréjét, külső szigetelését kívánjuk
megoldani.

A polgármesteri hivatal A polgármesteri hivatal épülete energetikai szempontból elavult.
épületének energetikai
A fejlesztéssel az épület nyílászáróinak cseréjét, külső
célú felújítása
szigetelését korszerűsítését kívánjuk megoldani.

A művelődési ház
épületének energetikai
célú felújítása.

A művelődési ház épülete energetikai szempontból elavult. A
fejlesztéssel az épület nyílászáróinak cseréjét, külső szigetelését
és fűtésrendszer korszerűsítését kívánjuk megoldani.
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V.
Összegzés
Nagykereki Község Gazdasági Programja a település középtávú jövőképének a felvázolását
tűzte ki célul. A program nem tekinti feladatának, hogy az eltérő részletességű és időben eltérő
megvalósíthatósági realitású célkitűzések között rangsort állítson fel, vagy határidőket
állapítson meg.
Ennek a választási ciklusokon túlmutató feladatnak a megvalósításához igényeljük a községben
lévő szervezetek, intézmények, vállalkozások és minden itt élő és tenni akaró lakos segítségét.

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta,
a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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