NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. december 2-i
KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
52/2016. (XII. 02.) NKt
határozat

A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az
Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló közmeghallgatási tájékoztató
elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 2-án –
péntek – de. 08.30 órai kezdettel a Nagykereki Bocskai Várkastély színháztermében tartott
közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

A közmeghallgatásról igazoltan távolmaradt:
Balogh Zsigmond
Matolcsi Áron Csabáné
Haraszti István

képviselő
képviselő
képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, Dávid
Andrásné és Kovács Miklós alpolgármestereket, Dr. Juhász Marica jegyzőt, képviselő-társait.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van,
a képviselő-testület közmeghallgatását megnyitja. Matolcsi Áron Csabáné, Balogh Zsigmond
és Haraszti István képviselők a szociális célú tűzifa osztást felügyelik, ezért nem tudnak részt
venni a közmeghallgatáson. Az ülés napirendi pontjára a kiküldött meghívónak megfelelően
tesz javaslatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről
4 jelenlévő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről
Zilai Károly polgármester: Nagyon sajnálja, hogy a lakosság részéről nem jelentek meg
érdeklődők a közmeghallgatáson és csak a Képviselő-testületet tudja tájékoztatni az
önkormányzat működéséről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. § -a alapján közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
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A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése
szerint:
„A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint,
de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.”
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló
részeként a település lakosságát tájékoztatni.”
Önkormányzatunk fentiekben felsorolt kötelezettsége alapján az alábbi tájékoztatást adja,
Nagykereki Község lakossága számára:
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL
Képviselő-testületi ülések száma 2016. január 1-jétől 2016. november 30 -ig.
Nyilvános
ülések

6

Zárt ülések

-

Rendkívüli
ülések
nyilvános 8

Együttes ülések

összesen

nyilvános

18

zárt 1

zárt
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A képviselő-testület határozatainak száma 2016. január 1-jétől: 51
2016. november 30-ig alkotott rendeletek száma: 12
2016. november 30-ig megtárgyalt napirendek száma: 45

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
a) Bevételek alakulása
Költségvetési bevételek és kiadások
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit és intézményeit –
2016. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét
105 507 e Ft-ban
Kiadási főösszegét
105 507 e Ft-ban
2016. év
Bevételek
Kiadások

költségvetési jelentés szerint:
269 527 e Ft-ban,
254 006 e Ft-ban teljesültek,
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Önkormányzatok költségvetési támogatása

50 585

Helyi önkormányzatok működési ált. támogatása

17 219

Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.

25 858

Telep. önkorm. kult. felad. támogtás

5 353

Műkösési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogtás

2 155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
- egyéb fejezeti kez. tám.

177 532

177 532

Felhalmozás. célú tám. ÁH—on belül

32 175

Közhatalmi bevételek

5 577

-Helyi adók iparűzési adó
-Pótlék, bírság
-Átengedett bevételek ( gépjármű adó)

4 843
70
664

Működési bevételek
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)
Közvetített szolgáltatás
Tulajdonosi bevételek (lakbér)
Ellátási díjak
Kamat bevétel
Készlet értékesítés
Egyéb működési bevétel

1 195
1 290
102
140
1
673
207

3 608

Működési célú átvett pénzeszköz
Bevételek

50
269 527

b) Kiadások alakulása
Személyi juttatások

140 179

TB járulék, madói jár, eü. hozzájár.

20 763

Dologi kiadások

40 030

Egyéb működési célú kiadás
-

Egyéb elvonások, befizetések
Egyéb műk. célú támogatás ÁH-on kívülre

852
82
5
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-

Egyéb műk. célú támogatás Áh-on belülre

765

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 225

Beruházások

39 957

Kiadások

254 006

Adóbevételek alakulása 2016. 09.30-ig.
Nagykereki
Adónem

Bevétel

Iparűzési
áll.

5.025.885 Ft

Visszautalá Költségvetéss
nek utalt
182.850 Ft 4.843.035 Ft

Gépjárműa 2.244.955 Ft
dó
Pótlék
56.804 Ft
Egyéb bev.
12.000 Ft
Összesen:
7.339.644 Ft

Hátralék
összesen
435.600 Ft

-

663.955 Ft

2.089.090 Ft

-

56.804 Ft
12.000 Ft
5.575.794 Ft

542.785 Ft
93.292 Ft
3.160.767 Ft

182.850 Ft

Gépjárműadó (60%) kincstárnak utalva: 663955 Ft
A iparűzési adó hátralékból 86.652 Ft,
A gépjárműadó hátralékból 91.444 Ft 2016. október 11. befizetésre került.
TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATOKRÓL

Az Európai Uniós és hazai támogatással érintett pályázatok projektek nyilvántartása
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Sorsz.

Projekt
megnevezése

támogatás

saját forrás

Megjegyzés

1.

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása
2015.11.01.2016.02.29.

15 560 724

0

Sikeresen
lezárult
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása
2015.11.01.2016.02.29.
Hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás
támogatása
2015.11.16.2016.12.31.
Hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás
támogatása
2015.12.16.2016.02.29.
Hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás
támogatása
2016.03.07.2017.02.28.
Hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás
támogatása
2016.04.01.2017.02.28.
Hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatás
támogatása
2016.10.14.2017.02.28.
GINOP-6.1.1-15
alacsony
képzettségűek és
közfoglalkoztatottak
képzése 2016.09.192016.11.30.
Startmunka
mintaprogram
Értékteremtő
közfoglalkoztatás
megvalósítása
Nagykereki (Földút
program) 2016.03.072017.02.28.
Startmunka
mintaprogram
Értékteremtő
közfoglalkoztatás
megvalósítása
Nagykereki (Helyi
sajátosságokra épülő
program) 2015.03.07-

5 849 775

0

Sikeresen
lezárult

4 960 740

0

Folyamatban
van

421 007

0

Sikeresen
lezárult

12 701 513

0

Folyamatban
van

90 207 546

0

Folyamatban
van

3 095 652

0

Folyamatban
van

1 543 633

0

Folyamatban
van

19 794 001

0

Folyamatban
van

42 211 525

533 488

Folyamatban
van
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2016.02.28.

11.

12.

13.

Startmunka
mintaprogram
Értékteremtő
közfoglalkoztatás
megvalósítása
Nagykereki (Közút
program) 2015.03.072016.02.28.
Startmunka
mintaprogram
Értékteremtő
közfoglalkoztatás
megvalósítása
Nagykereki
(Mezőgazdasági
program) 2015.03.032016.02.29.
Nyári diákmunka
elősegítése

19 775 919

0

Folyamatban
van

60 616 079

896 885

Folyamatban
van

1 127 760

0

Sikeresen
lezárult

14.
Összesen:

277 865 874

1 430 373

SZOCIÁLIS FELADATOK

Adott segélyek 2016. 01.01 - 2016.november 30 -ig terjedő időszakra
Segély típusa
Rendkívüli települési támogatás
Temetési segély
Köztemetés
Települési gyógyszertámogatás
Települési lakhatási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Eset
155
5
2
1
158 fő /hó
189
1
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

Közfoglalkoztatás
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:

( fő)
109 fő
193 fő
197 fő

+ nyári diákmunkás 16 fő

Jelenleg közfoglalkoztatásban részt vevők száma: 207 fő
Egészségügyi feladatok ellátása
A kötelező alapfeladatot az Önkormányzat vállalkozó háziorvossal látja el, aki nagy
gyakorlattal rendelkező, családokat jól ismerő szakember.
Az ügyeleti ellátást az Orvosi ügyelet Nonprofit Kft látja el.
Az önkormányzat a tanyagondnoki gépkocsi beszerzésével segítséget nyújt a lakosság részére,
valamint az orvosi rendelőben levett vér laboratóriumba való elszállításához.
Közreműködik az – étkeztetésben
- a házi segítségnyújtás biztosításában,
- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
- egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésében.
A településen a védőnői feladatokat heti 2 napon látja el a település védőnője.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatait az önkormányzat társulás formájában, a
Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények keretein belül látja el. A település új
családsegítője Gordán Péter.
2013. január 1. napjától a települési önkormányzat fenntartásába került a településen található
Bocskai Múzeum és Könyvtár. Az intézmény feladatait Dávid Ildikó látja el. A lakosság
részéről nagyon sokan vesznek részt az általa szervezett rendezvényeken, programokon.
A köznevelési intézmények fenntartói feladatait 2013. január 1-től a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el területi szervein keresztül.
Az önkormányzat óvodai feladatait az Óvodai Társulás létrehozásával látja el, a környező
településekkel együttműködve.
TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓKÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
Az Értől az óceánig pályázati program keretében Nagykerekiben 2 buszöböl és a vasútnál egy
buszforduló került kialakításra. A vasútnál új peron épült, valamint egy korszerű információs
tábla áll az utasok rendelkezésére.
Aszfalt burkolattal látták el a temetőben az utat. Kátyúzás történt a falu utcáin.
A Bojt és térsége ivóvízminőség-javító beruházás (KEOP-1.3.0/09-11-2013-002) keretében a
település vízmű telepe újult meg, illetve új kutat fúrtak, és új vízvezeték hálózat kerül
kiépítésre. Nagyzomlinban is kialakításra került egy vízműtelep új kút létrehozásával. A
projekt sikeresen lezárult.
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Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük vagy
javaslatuk merült fel, úgy azt tegyék fel.
Dávid Andrásné alpolgármester: Jó lenne, ha az adóhátralékokat teljes mértékben sikerülne
behajtani.
Zilai Károly polgármester: Az elmúlt évekhez képest, ez már nagyon jó arány. Amennyiben
további kérdés nem merül fel, javasolja az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslat
elfogadását a képviselő-testület számára:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről, a
beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló tájékoztató anyagát
elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2016. december 2.
A jelenlévő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
52/2016. (XII. 02.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet
állapotának alakulásáról, a beszedett adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési
helyzetéről, a beruházásokról és a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról szóló
tájékoztató anyagát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2016. december 2.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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