NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. május 29-i
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
Rendeletek:
10/2017. (V. 30.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
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11/2017. (V. 30.)
önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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30/2017. (V. 29.) NKt
határozat

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

F2

31/2017. (V. 29.) NKt
határozat

A Szociális és
módosításáról

E16

32/2017. (V. 29.) NKt
határozat

A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott
213/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentés

Határozatok:

Gyermekjóléti

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Z1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-én –
hétfőn – az Ügyrendi Bizottság ülését követően a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Irodájában megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Kovács Miklós
Balogh Zsigmond
Haraszti István
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Matolcsi Áron Csabáné

képviselő

Meghívottak, vendégek:
Tiszó Sándorné

pénzügyi vezető

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról
szóló tájékoztató elfogadásához
2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadáshoz
3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához
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5. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 213/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
6. Különfélék
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés
Biharkeresztesi
Közös
Önkormányzati
zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadásához

Hivatal

2. Előterjesztés Nagykereki Községi
végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz

évi

Önkormányzata

2016.

2016.

költségvetés

3. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához
5. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 213/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
6. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Balogh Zsigmond Ügyrendi Bizottság tagja: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadását.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő: 2017. május 31.

Közös

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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30/2017. (V. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2017. május 31.

2.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadáshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Balogh Zsigmond Ügyrendi Bizottság tagja: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket,
szavazzanak egyetértenek-e az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadásával.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
355 443 293 Ft Költségvetési bevétellel
347 978 242 Ft Költségvetési kiadással
18 676 919 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) 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.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
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2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Az költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
8,1.,8.1.1.,8.1.2.,8.1.3, 8.2.,8.2.1,8.2.2,8.2.3, 8.3.,8.3.1,8.3.2,8.3.3, 8.4.,8.4.1,8.4.2,8.4.3,

a

mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) 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 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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 2017. május 31. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykereki Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2017. május 30. napján
Dr. Juhász Marica
jegyző

5

3.
Napirendi pont
Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Balogh Zsigmond Ügyrendi Bizottság tagja: Az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
elfogadását.
Zilai Károly polgármester: Mivel további javaslat, kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításával.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) 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 meghatározott és a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nagykereki Községi Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) módosítását rendeli el:
1. §
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

51 446 995 Ft-tal
51 446 995 Ft-tal
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módosítja és az önkormányzat 2017. évi
(1)

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

170 965 889 Ft
185 991 126 Ft
5 025 237 Ft
15 025 237 Ft
Ft

(2)

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
-

felhalmozási célú kiadást:

23 186 255 Ft-ban,

ebből: - beruházások összegét:

23 186 255 Ft-ban,

- felújítások összegét

0

-

a működési célú bevételt:

147 779 634 Ft-ban,

-

a működési célú kiadásokat:

162 804 871 Ft-ban,

-

ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:

84 126 233 Ft-ban,

- a munkaadót terhelő járulékokat:

15 952 091 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat:

36 718 919 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat:

2 898 234 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatása:
- a tartalék összegét:

23 109 394 Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet:

6 főben

( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.
A költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)

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. 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. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
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(1)

Ez a rendelet 2017. május 31. 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: 2017. május 30. napján.
Dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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4. Napirendi pont
Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához
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 előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
jóváhagyja.
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.
31/2017. (V. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal
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5. Napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott
213/2016. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről
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 előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 217/2016. számú ellenőrzés
ellenőrzési jelentéséről” szóló előterjesztést, és az erről készült ellenőrzési jelentést elfogadja.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
dr. Juhász Marica jegyző
Határidő: 2017. június 15.
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
32/2017. (V. 29.) számú NKt. határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 217/2016. számú
ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről” szóló előterjesztést, és az erről készült ellenőrzési
jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Marica jegyző
2017. június 15.

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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