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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én,
- csütörtök – 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
Tóth István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol volt:
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István

képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Matolcsi Áron Csabáné és
Haraszti István jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 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 javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
költségvetésének első módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2015.

évi

2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
költségvetésének második módosításához

Önkormányzati

Hivatal

2015.

évi

3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulójához való csatlakozásról
7. Előterjesztés a Lenin tér elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslathoz
8. 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 2015. évi
költségvetésének első módosításához
2. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének második módosításához
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

Önkormányzati

7. Előterjesztés a Lenin tér elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslathoz
8. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:

1. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első
módosításához

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?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának első ütemét
elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:

2015. szeptember 24.
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5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

54/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának első ütemét
elfogadja.
Felelős:

Zilai Károly polgármester

Határidő:

2015. szeptember 24.

2. Napirendi pont
Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
második módosításához
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?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának második ütemét
elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:

2015. szeptember 30.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

55/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés előirányzat módosításának második ütemét
elfogadja.
Felelős:

Zilai Károly polgármester

Határidő:

2015. szeptember 30.

3. Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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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?
Balogh Zsigmond képviselő: A táblázatban az egyéb költségek mit takarnak?
Dr. Juhász Marica jegyző: A közfoglalkoztatásnak a dologi költségét tartalmazza, úgy mint a
munkaruha, védőruha beszerzési költsége, üzemeltetési költség, különböző eszközök,
szerszámok beszerzési költsége.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ez az összeg tartalmazza a gép beszerzést is, amely
1.968.500.-Ft.
Dr. Juhász Marica jegyző: Ezekre a dologi kiadásokra a közfoglalkoztatási pályázat alapján
megkapják a fedezetet, a pályázat 95 %-os támogatottságú, az 5%-os önerőt a költségvetésből
teszik mellé.
Kovács Miklós képviselő: A fel nem használt pénzt vissza kell utalni?
Zilai Károly polgármester: Külön alszámlára kapják a támogatási összeget, amit nem
használnak fel, azt az elszámolás végén vissza kell utalni a Munkaügyi Központ részére.
Dávid Andrásné alpolgármester: A kiküldött anyaggal kapcsolatban annyi észrevétele lenne,
hogy a működésre kiadott összes költség az 81.318.562.- Ft, ebből 2015. évben 63.607.834.használtak fel, 2016 évre pedig áthúzódik 17.710.728.-Ft. Ez ki kell javítani.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés 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
12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1. §
(1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

144.362 E Ft-tal
144.362 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított bevételét
módosított kiadását

251.681 E Ft-ban
251.681 E Ft-ban

állapítja meg.
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(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
241.098 E Ft
120.674 E Ft
18.301 E Ft
60.046 E Ft
37.653 E Ft
4.424 E Ft
10.583 E Ft
10.583 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr Juhász Marica
jegyző

Zilai Károly
Polgármester

4. Napirendi pont
Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet III. 4. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
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?
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. szeptember 30.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

56/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan.
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. szeptember 30.

5. Napirendi pont
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Mivel a település a leghátrányosabb helyzetű
települések közzé tartozik, így saját erőt nem kell a pályázathoz biztosítania. A szállítási
költséget kell vállalnia az önkormányzatnak, ez is egy jelentős költség lesz. Úgy gondolja a
maximálisan igényelhető mennyiséget írják be, mert az elmúlt években is kevesebbet kaptak
már a megpályázottnál. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Zilai Károly polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 446 erdei m3 keménylombos
tűzifa igénylésére, és biztosítja a szállítási költségek kifizetését a 2015. évi költségvetés
terhére. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a
szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. támogatási igény benyújtására

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.

57/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 446 erdei m3 keménylombos
tűzifa igénylésére, és biztosítja a szállítási költségek kifizetését a 2015. évi költségvetés
terhére. Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a
szociális célú tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. támogatási igény benyújtására

6. Napirendi pont
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.
évi fordulójához való csatlakozásról
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?
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Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Nagykereki Községi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 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:
2015. 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:
2015. október 5.
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 felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a
keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások
odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. december 7.
7.
A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Pénzügyi Iroda
Határidő:
2016. január 31. és 2016. augusztus 31.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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58/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester
“Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.
Nagykereki Községi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 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
2015. 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
2015. október 5.
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 felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a
keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A támogatások
odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. december 7.
7.
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A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az
önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés
19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Pénzügyi Iroda
2016. január 31. és 2016. augusztus 31.

7. Napirendi pont
Előterjesztés a Lenin tér elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslathoz

Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Mint azt, az Ügyrendi Bizottsági ülésen
elmondta, a lakosság részéről nem érkezett javaslat a tér elnevezésére. Kéri a javaslatokat a tér
elnevezésére!
Dávid Andrásné alpolgármester: Az a terület régen káptalan bírtok volt, a katolikus egyházhoz
tartozott.
Tóth István képviselő: Ott folyik a Barát-ér, lehetne a neve Barát tér is.
Kovács Miklós képviselő: A Csokonai utca ebből nyílik, lehetne Csokonai tér is.
Balogh Zsigmond képviselő: Lehetne Örvéndy Pál tér is, hisz Ő volt a várkapitány amikor
1604-ben a hajdúkkal megvédte a császári csapatoktól a Bocskai Várat.
Zilai Károly polgármester: A hajdúkkal védte meg, lehetne Hajdú tér is.
Dávid Andrásné alpolgármester: Egyetért a javaslattal.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal?
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lenin tér közterület elnevezését
Hajdú tér elnevezésre változtatja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2015. október 1.

5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
59/2015. (IX. 24.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lenin tér közterület elnevezését
Hajdú tér elnevezésre változtatja.

Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2015. október 1.
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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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