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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12-én –
csütörtök – de. 08.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Árgyelán Andrea
Dr. Nagy Csaba

jegyző
aljegyző

Balogh Anikó

jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távol:
Berei Zsoltné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pontok
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel kötendő
üzemeltetési szerződés megkötéséhez
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. 7/2011. (IV. 26.)
Zrt. határozati javaslatának elfogadásához
3. Előterjesztés „Mezőgazdasági földút karbantartás” programban saját forrás
biztosítására
4. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Különfélék
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Napirendi pont
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel kötendő üzemeltetési
szerződés megkötéséhez
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Az üzemeltetési
szerződés megkötését az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. Annyit szeretne elmondani,
hogy az utolsó társulási ülésen részt vett polgármesterek továbbra is a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel szeretnének együttműködni. Mint tudják, a Balmazújvárosi
Önkormányzat pert nyert a Zrt-vel szemben, számukra több mint 440 millió forint kártérítést
kell kifizetni, kilépett az Önkormányzat a társulásból. Illetve Létavértes gondolkozik még a
kilépésen. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: A 2011. évi CCIX. törvény alapján víziközmű-szolgáltatói engedélyt
az kaphat, aki rendelkezik egy úgynevezett akkreditációval, ehhez viszont üzemeltetési
szerződéseket kell kötnie, ezeknek a szerződésnek meg kell felelnie a jogszabályban
meghatározottaknak, illetve megfelelő számú üzemeltetői szerződést kell kötniük.
Kovács Miklós képviselő: Sok választásuk nincs, nem igazán rózsás a helyzet, hisz a Zrt-nek
szüksége van a hitelkeret módosítására is, ezt a pénzt pedig valahonnan be fogják szedni.
Árgyelán Andrea jegyző: 2013-tól már az Energia Hivatal fogja megállapítani a vízdíj
mértékét.
Zilai Károly polgármester: A hitelkerettel kapcsolatban annyit tud mondani, ha nem emelik a
hitelkeretet, akkor a Vízmű Zrt. tulajdonát kell elzálogosítani, amely egyben az
önkormányzatok tulajdona is. Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati-javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza üzemeltetési
szerződés megkötését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel.
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

2. Napirendi pont
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. 7/2011. (IV. 26.) Zrt.
határozati javaslatának elfogadásához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
3

Dávid Andrásné képviselő: Mint ahogy Polgármester Úr is mondta, amennyiben nem kerül sor
a hitelkeret emelésére, úgy a vagyont fogják elzálogosítani. Ami véleménye szerint lényeges, a
hitelkeret 100 millió forintra emelése 1 évre szól csak.
Kovács Miklós képviselő: Véleménye szerint mindenképp a lakosságon, a fogyasztókon fog
lecsapódni a hitelfelvétel.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati-javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. folyószámlahitel megemelése tárgyában előterjesztett
7/2012. (IV. 26.) ZRT. számú határozati javaslatát – közgyűlés megtartása nélküli
szavazás keretében – elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az elfogadó nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

3. Napirendi pont
Előterjesztés „Mezőgazdasági földút karbantartás” programban saját forrás biztosítására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A Start közmunkaprogrammal kapcsolatosan a nagyértékű tárgyi
eszközök beszerzésére közbeszerzést kellett lefolytatni. Itt nem csak a mezőgazdasági földút
karbantartás programban, hanem a mezőgazdasági növénytermesztési programban használandó
eszközökről is szó van. A nagyértékű eszközök értéke jóval meghaladta a közbeszerzési
értékhatárt. Árajánlatokat kértek be a közbeszerzés kiírása előtt az adott eszközökre, ez alapján
állapították meg az értékhatárt. Magasabb árajánlatok érkeztek be, a növénytermesztés részen
jóval magasabb értéken, a földutasnál pedig ahhoz képest jóval alacsonyabb, összesen bruttó
804.688.-Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet. A Biharkeresztesi Munkaügyi
Központtal megkötött hatósági szerződésben önerő hozzáadásáról nem volt szó, a pályázatot
100%-os mértékben, céltámogatásként kapta az önkormányzat. Ettől függetlenül lehetőség van
önerő hozzáadásához, ebben az esetben lehet érvényes a közbeszerzési eljárás. Jelen esetben
érvénytelen, mivel nincs rá fedezet, így még egyszer ki kell írni a közbeszerzést. Amennyiben
azonban a bruttó 804.688.- forintot az önkormányzatok biztosítják, eredményes lehet a
közbeszerzés, megkezdődhet az előterjesztésben szereplő eszközök beszerzése. Egyes
eszközök közösek, egyeseket pedig csak egy-egy önkormányzat fog használni. Amint az
összegekből látják, nem egyforma számítás lett figyelembe véve, tekintettel arra, hogy nem
minden önkormányzat használja azokat. Amely eszközt minden önkormányzat használ, ott
lakosságszám arányosan kerültek megállapításra az összegek.
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Árgyelán Andrea jegyző: Annyival egészítené kiegészíteni a tájékoztatást, hogy amennyiben az
önerő hozzáadását nem vállalják az önkormányzatok, a közbeszerzést ismételten ki kell írni.
Ezáltal legalább 2 hónappal meg fog hosszabbodni, az az idő, hogy az eszközöket beszerezzék,
és vannak olyan eszközök, amelyekkel már dolgozni kellene. Amikor a pályázatok kiírásra
kerültek, ezekre a problémákra még nem voltak felkészülve, menet közben derült ki, hogy
problémát jelent a nagyértékű eszközök közbeszerzés útján történő beszerzése. Már a kormány
előtt van egy törvényjavaslat, amely kivételt tesz azoknál a közbeszerzéseknél, amelyek a Start
munkaprogram keretében történnek. Jelenleg azonban muszáj lefolytatni a közbeszerzést.
Tehát, ha az önkormányzatok nem tudják biztosítani az önerőt, 2 hónap késéssel lesznek
nagyjából beszerezve ezek az eszközök. Másik probléma még, hogy a gyártó, illetve
forgalmazó cégek sem voltak felkészülve, hogy megnő majd a kereslet ezek iránt az eszközök
iránt, nagyon kevés cégnek van készleten ezekből az eszközökből. Van például olyan traktor,
ami még gyártás alatt van. Amennyiben az önkormányzatok vállalják az önerőt, amely
Biharkeresztest érinti legmagasabb összegben, Nagykerekire 91.768.-Ft esik, akkor ezeknek az
eszközöknek a beszerzése május közepéig, végéig megtörténhet. A talajsimító, aprító gépekkel
már dolgozni kellene.
Zilai Károly polgármester: Erről a problémáról nem tudott, úgy gondolja, nem akkora összeg,
amelyet az önkormányzat nem vállalhatna, hisz ezekre a gépekre most van szükség és nem
augusztusban.
Nagy Károly képviselő: Ha Nagykereki vállalja az önerőt, a többi önkormányzat is fogja
biztosítani? Ha valamelyik nem fogja vállalni, borulni fog az egész pályázat?
Árgyelán Andrea jegyző: Biharkeresztes fogja hozzátenni, hisz ez egy 80 milliós pályázat.
Kovács Miklós képviselő: Az eltérés a tavaly évi árakból és az áfa emelkedésből adódik? Hisz
ilyenkor, ha valami iránt megnő a kereslet, az árakat is emelni szokták.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem áremelkedésből és nem is az Áfa emelésből adódik. Az ajánlatot
tevőnek van egy ajánlati kötöttsége, nem emelhet árat, ezért is lenne érdemes most
megvalósítani a beszerzést. Az ajánlati kötöttség alapján, amennyiben eredményes a
közbeszerzés, 30 napon belül kötelesek leszállítani az eszközöket. De ahhoz, hogy a munkát el
tudják kezdeni, ezeket az eszközöket be kell szerezni. A mezőgazdasági növénytermesztésnél
4 millió forint az eltérés a legalacsonyabb ajánlathoz képest, erre ki lehet írni megint a
közbeszerzést. Az első kiírásnál a törvényi változások miatt nem lehetett kiírni tárgyalásos
közbeszerzést, ennél a formánál könnyebb lett volna egyeztetni a cégekkel, hisz ők is
beépítenek egy akkora rést, amiből tudnak engedni. Második körben már tárgyalásos lehet az
eljárás, a 4 millió forintos differencia véleménye szerint jóval alacsonyabb lesz, hisz ez lesz a
cégek érdeke is, mivel jelentős eszközbeszerzésről van szó, nekik is kell a bevétel.
Zilai Károly polgármester Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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42/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi startmunka
mintaprogram (mezőgazdasági földútkarbantartás) megvalósításához, a nagyértékű
tárgyi eszközök beszerzéséhez 91 768 Ft. összegű saját erővel járul hozzá, amelyet
2012. évi költségvetése terhére biztosít.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

4. Napirendi pont
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került, azt az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az
előterjesztéshez?
Árgyelán Andrea jegyző: A módosítás abból adódik, hogy változott a térítési díjak
megállapításával kapcsolatos jogszabály. A jogszabályváltozásból adódóan a BÖTKT
felülvizsgálta az általa ellátott feladatokat, az azzal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Ennek alapján javaslatot tett egy díjemelésre, mely alapján Nagykereki esetében 399.-Ft-ról
417.-Ft-ra emelné a szociális étkezés térítési díját, és a kiszállítás díját 84 Ft/alkalomról
90Ft/alkalomra emelné. Ha a jogszabályt néznék, akkor a térítési díjnak 580 Ft-nak kellene
lennie, de azért tett alacsonyabb javaslatot a BÖTKT, mert az összes többi feladatból át tudnak
csoportosítani összegeket. Tehát, hogy továbbra is annyi hozzájárulást fizessen meg az
Önkormányzat a BÖTKT számára, mint amennyit a költségvetésébe betervezett, ahhoz
elegendő az előterjesztésben szereplő díjemelést elfogadni. Ha nem akarja a térítési díjat
megemelni az önkormányzat, akkor a BESZI tájékoztatása alapján ez közel 500.000 Ft többlet
hozzájárulás megfizetését jelenti az önkormányzat számára, valamint a másik oldalon pedig az
a kockázat áll fenn, ha megemeli a térítési díjat, lesznek olyan igénybe vevők, akik vissza
fogják mondani a szolgáltatást, így a normatíva is le fog csökkenni.
Zilai Károly polgármester : Ennek ismeretében nem javasolja az áremelést, hisz ha többen
vissza fognak lépni, a normatíva jelentősen csökkenni fog, ugyanúgy pótolni kell majd a
finanszírozást az önkormányzatnak.
Dávid Andrásné polgármester: Az Ügyrendi Bizottság az emelés elfogadását javasolta. Úgy
gondolja nem olyan sok az a 18 Ft.
Árgyelán Andrea jegyző: A szociális étkezést igénybe vevők száma az év eleji emelésnél is
csökkent, minden egyes településen 399 Ft a térítési díj mértéke.
Kovács Miklós képviselő: Mennyi a szociális étkeztetést igénybe vevők száma, hisz az a
meghatározó.
Árgyelán Andrea jegyző: Pontosan nem tudja, 15-20 igénybevevőről van szó. Számára nem
egyértelmű a BESZI kiszámítása.
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Kovács Miklós képviselő: A 18 Ft-os áremeléssel számára sem jön ki évi 500.000 Ft.
Zilai Károly polgármester: Amennyiben tömegesen visszalépnének az igénybe vevők,
módosíthatja, csökkentheti az önkormányzat a térítési díjat?
Árgyelán Andrea jegyző: Ez a rendelet május 1-jétől lép hatályba, lehet majd később
módosítani. A döntést a testületnek kell meghoznia. A döntést meg fogják küldeni az
élelmezésvezetőnek, hozzá úgyis meg fognak érkezni a visszajelzések.
Dávid Andrásné képviselő: Ha jóváhagyják az emelést, akkor az 500.000 különbözetet nem
kell megfizetni.
Zilai Károly polgármester: Mivel további kérdés nem merült fel, javasolja az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 26. §-ában és a 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 15/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 21. §
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Intézményi térítési díjak]

1. §
„Térítési díjak
(1) Intézményi térítési díj:
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a) Óvodában:
- tízórai:
- ebéd:
- uzsonna:
Összesen:

49 Ft
168 Ft
52 Ft
269 F

b) iskolában:
- tízórai:

(2)

70 Ft

- ebéd:

263 Ft

Összesen:

333 Ft

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja:
- házi segítségnyújtás térítési díja: 0 Ft
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 0 Ft

(1) A szociális étkeztetés térítési díja napi 1x-i étkezéssel: 417 Ft
(2) A szociális étkeztetés napi 1x-i étkezés kiszállítási díja: 90 Ft/alkalom
(3) Gyermekek alternatív nappali ellátás a térítési díja: 0 Ft
(4) Vendég étkeztetés térítési díja: 588.-Ft/ebéd.
(5) Alkalmazotti étkeztetés térítési díja: 400.-Ft/ebéd.
2. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. módosításáról szóló 15/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

Zilai Károly sk.
polgármester

Árgyelán Andrea sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2012. április 13. napján.
Árgyelán Andrea
jegyző
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Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 24
perckor bezárta, a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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