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63/2014.(XII.11.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül
helyezése
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó
értékelésének kiegészítése
Döntés Nagykereki 251 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én szerda – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Iroda tanácskozó termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Balogh Zsigmond
Kovács Miklós
Haraszti István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Kiss Mária Andrea

pénzügyi ügyintéző

Az ülésről igazoltan távol volt:
Matolcsi Áron Csabáné

képviselő

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. Matolcsi Áron Csabáné jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, Tóth István
pedig késni fog. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz
javaslatot, azzal a módosítással, hogy 8. napirendi pontként vegyék fel a különféléket.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
2. Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosításához
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz
4. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014.
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

Hivatal

2014.

évi költségvetés

5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
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6. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervére
7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
8. Különfélék

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet módosítására
2. Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosításához
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz

Hivatal

2014.

4. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz
5. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves
összefoglaló elfogadására
6. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési tervére
7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
8. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: A módosítások átláthatóan, mind a kiadási és bevételi oldalon
átvezetésre kerültek.
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Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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
6/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az 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 rögzítettek
figyelembevételével az 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

10 560 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

10 560 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
(1)

módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működés
felhalmozási

166 146 E Ft-ban
170 494 E Ft-ban
4 348 E Ft-ban- 4 348 E Ft
E Ft

(2)

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
153 507E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
56 610 E Ft
9 216 E Ft
33 638 E Ft
49 650 E Ft
.........................E Ft
.........................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
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4 393 E Ft
.........................E Ft
.........................E Ft
......................... E Ft

Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások

16 987E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
16 937 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
........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
50 E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
.........................E Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
.........................E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
.........................E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

.........................E Ft
E Ft
.........................E Ft
……..……….. E Ft

Kölcsön
Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 38 főben állapítja meg.”
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép.
A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép.
A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép.
A R. 1/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. számú melléklete lép.
A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
4. §

(1)

Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba, és a hatálybalépést 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 2015. május 28. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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2. Napirendi pont
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Mint az előterjesztésből kitűnik, a változások mind a bevételi,
mind a kiadási oldalon átvezetésre kerültek. A közös önkormányzati hivatal létrehozása óta
kéri, hogy kapjanak egy részletes tájékoztatást, a hivatal költségeiről. Hisz Nagykereki Község
Önkormányzata kiegészíti azt, ha kérik, ez a módosítás pedig csak a Nagykerekit érintő
összegeket tartalmazza, az egész hivatal működési kiadásait nem látják.
Kovács Miklós képviselő: Az önkormányzat pályázatírójának megszűnt a munkaviszonya, az ő
bérének 25%-át Nagykereki fizette.
Zilai Károly polgármester: A továbbiakban Szászné Ökrös Beáta látja el a település
pályázatírói feladatát, bérének ugyan úgy a 25%-át fizeti a Nagykereki Községi Önkormányzat.
Dr. Juhász Marica jegyző: A hozzászólásokból látszik, hogy a képviselők nem emlékeznek
arra, hogy a közös önkormányzati hivatal kiadásaihoz nem kell a társult önkormányzatoknak
hozzájárulnia, a feladatot teljes egészében az állami támogatásból látják el. Kizárólag állami
bevételből oldották meg a feladatot, némi saját bevétel is volt. Az önkormányzatoktól
hozzájárulást nem kértek.
Tóth István települési képviselő az ülésre megérkezett.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. május 27.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott.
34/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. május 27.

3. Napirendi pont

Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadáshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
6

Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. május 27.

Közös

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
35/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. május 27.

4. Napirendi pont

Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Mivel feladatalapú az önkormányzat finanszírozása, a kötelező
feladatok működési kiadásait az állam finanszírozza.
Dávid Andrásné alpolgármester: Sajnos a közvilágítás is csak 80% körül van lefinanszírozva,
pedig az is kötelező feladat.
Zilai Károly polgármester: Ugyan így kötelező feladat az orvosi ügyelet ellátása, az sincs
lefinanszírozva.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az
önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezettel.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
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Nagykereki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
144 942 E Ft Költségvetési bevétellel
132 208 E Ft Költségvetési kiadással
18 884 E Ft maradvánnyal
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, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja 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.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. 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
fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1.,8.2 8.3.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak
a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 28. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nagykereki Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2015. május 28. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző
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5. Napirendi pont
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés alapján készített éves összefoglaló
elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dávid Andrásné alpolgármester: Mint az előterjesztésből kitűnik, a belső ellenőrzés során
súlyos hiányosságokat nem állapítottak meg.

Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési jelentései
alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. május 27.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
36/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település éves ellenőrzési
jelentései alapján készített belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. május 27.

6. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervére

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztés
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel,
javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri, szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi 1. számú határozati javaslattal:
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv
tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök , (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés
érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Nagykereki Községi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. december 31.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
terv tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
1. számú ellenőrzés
Pénzgazdálkodási jogkörök, (kötelezettség- vállalás, utalványozás, pénzügyi
ellenjegyzés érvényesítés rendjének, ellátásának ellenőrzése
Cél: annak megítélése, hogy a folyamat a jogszabályok előírásainak megfelelően
történik-e.
Kockázati értékelése: közepes prioritású
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentációs ellenőrzés
Ellenőrzött szervezeti egységek: Nagykereki Községi Önkormányzat
Ellenőrzés időpontja: 2015. június hónap
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. december 31.

Zilai Károly polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti 2. számú alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testület
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. május 27.

63/2014.

(XII.11.)

számú

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testület 63/2014. (XII.11.) számú
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. május 27.

7. 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?
Tudja, hogy szabad iskolaválasztás van hazánkban, de tudomása van arról, hogy több elsős is
más településen kezdi meg az iskolai tanulmányait. A település általános iskolája a KLIK
fenntartásában működik, nem szólhatnak bele a működésébe, működtetésébe, de jó lenne
valamit kitalálni, hogy a gyermekeket ne máshova írassák be a szülők, ezen a településen
járjanak iskolába. Ebben szeretné kérni képviselő társai segítségét.
Kovács Miklós képviselő: Úgy gondolja az iskola vezetésén nagyon sok múlik, nincs helyi
pedagógus a településen.
Balogh Zsigmond képviselő: Véleménye szerint is a pedagógusok hozzáállásán nagyon sok
múlik.
Dávid Andrásné alpolgármester: A pedagógusokat kellene érdekeltté tenni, sajnos a települési
rendezvényeken sem vesznek részt.
Zilai Károly polgármester: Ezen kellene valahogy változtatni, hogy a gyermekeket a helyi
iskolába írassák be a szülők.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére vonatkozó megállapításokat
tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével kiegészített gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szóló előterjesztést a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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.
39/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi éves átfogó értékelésére vonatkozó
megállapításokat tudomásul vette, s az észrevételek figyelembe vételével kiegészített
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről
szóló előterjesztést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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8. Napirendi pont
Különfélék
K/1. Szóbeli előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötésére
Zilai Károly polgármester: Tóth Gyula Nagykereki Dózsa György u. 25. szám alatti lakos az
alábbi kéréssel kereste fel. Az önkormányzat tulajdonát képező 251 hrsz.-ú, 1396 m2 területű
belterületi ingatlant korábban haszonbérleti szerződés keretében művelte. Eddig 1.000.-Ft/év
haszonbérleti díjat fizetett, a továbbiakban is szeretné művelni a területet, 5.000.-Ft/év
haszonbérleti díjat ajánl fel az önkormányzat számára, és szeretné, ha a haszonbérleti szerződés
10 évre szólna.
Balogh Zsigmond képviselő: Úgy kellene kötni a szerződést, ha a területre az
önkormányzatnak szüksége lenne, a szerződés a gazdasági év végével megszüntetésre
kerülhessen.
Zilai Károly polgármester: Természetesen bele fogják foglalni a szerződésbe. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza felhatalmazza Zilai
Károly polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Nagykereki 251 hrsz-ú,
beépítetlen terület elnevezésű 1396 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan, Tóth Gyula
Nagykereki Dózsa Gy. u. 25. szám alatti lakossal 2015.06.01. napjától, 2025.05.31. napjáig
tartó időszakra 5.000.-Ft/év bérleti díj ellenében bérleti szerződést kössön, azzal a feltétellel,
hogy az önkormányzat gazdálkodási év végével indoklás nélkül felmondhatja a bérleti
szerződést.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zilai Károly
polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Nagykereki 251 hrsz-ú,
beépítetlen terület elnevezésű 1396 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan, Tóth Gyula
Nagykereki Dózsa Gy. u. 25. szám alatti lakossal 2015.06.01. napjától, 2025.05.31.
napjáig tartó időszakra 5.000.-Ft/év bérleti díj ellenében bérleti szerződést kössön, azzal
a feltétellel, hogy az önkormányzat gazdálkodási év végével indoklás nélkül
felmondhatja a bérleti szerződést.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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K/2. Előterjesztés az egészségház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kovács Miklós képviselő: Oda kell figyelni arra, hogy az önerőt miből fogják biztosítani.
Zilai Károly polgármester: Mint az, az előterjesztésekből kitűnik, szeretné, ha 3 pályázatot
nyújtana be az önkormányzat. Remélhetőleg legalább egyet pozitívan fognak elbírálni. Ahhoz,
elő fogják tudni teremteni az önerőt.
Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat az egészségház felújítása céljából pályázatot nyújt be. A
pályázati kiírás a, alcélja esetében a támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
31.746.900 Ft.
Az igényelt támogatás:
30.000.000 Ft.
Az önerő:
1.746.900 Ft.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
41/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat az egészségház felújítása céljából pályázatot nyújt
be. A pályázati kiírás a, alcélja esetében a támogatás intenzitása 95%.
A beruházás költsége:
31.746.900 Ft.
Az igényelt támogatás:
30.000.000 Ft.
Az önerő:
1.746.900 Ft.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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K/3. Előterjesztés a sportpálya felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
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 alábbi határozati
javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat a sportpálya felújítása céljából pályázatot nyújt be. A
pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
23.355.899 Ft.
Az igényelt támogatás:
19.852.514 Ft.
Az önerő:
3.503.385 Ft.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
42/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat a sportpálya felújítása céljából pályázatot nyújt be.
A pályázati kiírás c, alcélja esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

23.355.899 Ft.
19.852.514 Ft.
3.503.385 Ft.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

K/4. Előterjesztés a Nagy Sándor utca felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérdezi, van-e
kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati
javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A pályázati kiírás b, alcéjla
esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
13.805.408 Ft.
Az igényelt támogatás:
11.734.597 Ft.
Az önerő:
2.070.811 Ft.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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.
43/2015. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat a belterületi út felújítása céljából pályázatot nyújt
be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”. A pályázati
kiírás b, alcéjla esetében a támogatás intenzitása 85%.
A beruházás költsége:
Az igényelt támogatás:
Az önerő:

13.805.408 Ft.
11.734.597 Ft.
2.070.811 Ft.

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önkormányzati önrészt a Nagykereki Községi Önkormányzata 2015. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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