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Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 12-én –
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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 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:
1. Előterjesztés megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához
2. Különfélék
Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Előterjesztés megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban kiküldésre került. Van-e kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez?
Dávid Andrásné alpolgármester: Azt szeretné megkérdezni, hogy ez a megállapodás egy séma
megállapodás, és ezen alakíthatnak az önkormányzatok? Bár sok alakításra nincs lehetőség,
hisz minden nagyon részletesen szerepel benne. Átolvasva a megállapodást, az a lényeg, hogy
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ingyenes használatba kell átadni az épületeket a Kormányhivatal részére. Bár van egy mondat a
megállapodás tárgya részben, amely alapján az ingatlan tulajdonjogát is át lehet adni. Azt nem
érti, hogy ingyenes használatba adják, vagy a tulajdonjog is átkerül egyes esetekben? Az
érdekelné továbbá, hogy Nagykereki esetében mely épületek kerülnek át a járási hivatalhoz?
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Igen, ez egy forma, tulajdonképpen jogszabályi melléklet a
megállapodás. Amelyek még kiegészítik, azok a megállapodás mellékletei. Ezeknek a
mellékleteknek egy része a személyek átadására vonatkozik név, beosztás, a személyi anyagok
adatai szerint. Van olyan melléklet, amely gépjárművek, informatikai eszközök, ingó-, ingatlan
átadására vonatkozik. Ez a megállapodás nem csak kis önkormányzatokra, hanem nagy
települések, városok önkormányzataira is vonatkozik, ahol még más jellegű átadásra is sor
kerül. Nagykerekiben csak egy köztisztviselőt, Pető Józsefnét érinti, Ő kerülne át a járáshoz.
Petőné viszont nem ebben a megállapodásban szerepel, mivel Ő Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatal alkalmazottja, a munkáltatója a jegyző.
A megállapodást az
önkormányzat köti a kormányhivatallal. Az önkormányzatot a polgármester képviseli, ezért Ő
írja alá a megállapodást. Nagykereki Önkormányzata személyt nem ad át, viszont eszközöket
biztosít ahhoz, ha a járási hivataltól jön egy ügyintéző a településre, akkor biztosítva legyen
számára a megfelelő helyiség asztallal, székkel, számítógéppel, internetes kapcsolattal. Ez a
megállapodás erről szól, ezt biztosítja a járási hivatal számára Nagykereki Önkormányzata. A
megállapodás IV. 1. pontja tartalmazza az ingatlanok átadásának módját. Nagykereki esetében
ingyenes használatra a hivatal pénzügyi irodáját ajánlották fel a járási hivatal számára, illetve
asztalt, széket, szekrényt, számítógépet. A megállapodás melléklete ezt tartalmazza. Ha ez a
megállapodás nem jön létre, akkor a járás nem fog biztosítani ügyintézési lehetőséget a
településen.
Kovács Miklós képviselő: Ennek a megállapodásnak a megkötését jogszabály írja elő, esetleg a
mellékleteket lehetett volna részletesen tárgyalni, de még arról sem, hisz ha az önkormányzat
nem köti meg a megállapodást, a kormányhivatal egyoldalúan fog dönteni, a döntése ellen
pedig bírósághoz lehetne fordulni. Itt csak a helyi viszonyokat kell majd átvizsgálni, hogy a
megmaradt feladatok ellátásához mire, kire lesz szükség, hogyan tudják majd gazdaságosan
ellátni, hisz a leosztott pénzek csökkeni fognak, illetve az ingatlanok értékesítése miatt már
jelentős bevételre sem lehet számítani az önkormányzatnál. A feladatok nagy részét elviszik,
alig marad feladat az önkormányzatnál. Talán jó is lesz, hisz kialakulhat egy szakembergárda,
mivel mindenkinek oktatáson kell részt vennie. Biharkeresztes és Nagykereki között a távolság
nem nagy, túl sok variációra nincs lehetőség.
Dr. Nagy Csaba mb. jegyző: Most még nem visznek el annyi feladatot, mint amennyit elsőre
gondolnának. Amit elvisznek azok az okmányiroda, - bár ez Nagykerekit nem érinti - a
gyámhivatal, a gyámhatóság, illetve a szociális feladatok egy része. Azt lehet látni a
jogszabályokból, ha addig nem módosítják, hogy a szociális feladatok egy kisebb részét fogja
ellátni a járás, a nagyobbik része maradni fog az önkormányzatoknál.
Zilai Károly polgármester: Amennyiben nem merül fel több kérdés, észrevétel, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a javaslattal.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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86/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal létrehozásáról
szóló megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a még szükségessé
váló módosításokkal, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. október 12. és 2012. október 31.

2. Napirendi pont
Különfélék
Előterjesztés bankszámla-hitelkeret átalakításáról szóló tájékoztatáshoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztés írásban most került kiosztásra a képviselők
számára. Az előterjesztést felolvassa, kéri, hogy azt követően tegyék fel kérdéseiket.
Dávid Andrásné alpolgármester: Már a 2012. évi költségvetés elfogadásakor tudták, hogy az
önkormányzatnak év végén nem lehet hiteltartozása, erre kell felkészülnie az
önkormányzatnak. Fel kell venni a Hajdú Takarékkal a kapcsolatot. Úgy gondolja, nem olyan
tragikus ez a helyzet, hisz a Takarékszövetkezet biztosan hozzájárul majd a hitelnek az
átminősítéséhez, mivel a törvény éven túli hitelt nem enged, éven belüli hitele lehet az
önkormányzatnak.
Zilai Károly polgármester: Mindenképpen fel fogja venni a kapcsolatot a pénzintézettel, hisz az
önkormányzat biztonságos működéséhez szükség van erre a hitelkeretre.
Kovács Miklós képviselő: Véleménye szerint pedig tragikus a helyzet, hisz ezt a 10-20 millió
hiányt 2 éve görgeti maga előtt az önkormányzat, annak ellenére, hogy jelentős bevételekhez
jutottak, amelyből a hitelt meg lehetet volna szüntetni. Akár az országot, akár magánszemélyt
néznek, aki hitellel küszködik az nincs biztonságban. Aggasztó, hogy ez a hiány nem csökkent,
és nem is tudják, hogy év végéig milyen irányba fog elmozdulni, jelenleg durván -13 milliónál
tartanak. Az eladott földterületnek az ára ezt a hitelt bőven fedezte volna, ha nem lett volna más
tartozás. Nem csökken a hitel, azonban előbb vagy utóbb ki kell fizetni, egyre kevesebb a
lehetőség a kifizetésre, hisz nincs miből pénzt csinálni, nem tudja hogyan lehetne tőle
megszabadulni.
Zilai Károly polgármester: Szintén nem tudja, hogyan tudják majd megoldani, hogyan tudják
lefaragni, hisz alig van bevétele az önkormányzatnak. Tényleg göngyölítik a tartozást, de nem
két éve, hanem már közel 20 éve. Mindent megpróbáltak megtenni a csökkentése érdekében. A
tavalyi év végén a földterület értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzatnak a
közoktatási társulás felé fennálló tartozása vitte el, azt ki kellett fizetni, a leosztott normatívát
az önkormányzatnak ki kell egészítenie, az intézménynek működnie kell. Sajnos soha nem
kaptak akkora ÖHNIKI támogatást, hogy ezt rendezni tudták volna, nem csak az
önkormányzatoké, hanem az egész ország helyzete ennyire rossz.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ezt a folyószámlahitelt sem 2 éve vette fel az önkormányzat.
A folyószámlahitel, vagy bérhitel már 15-20 éve fennáll, persze nem ilyen összegben. Amikor
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több évvel ezelőtt jelentős összegű ÖNHIKI támogatáshoz jutott az önkormányzat, akkor is
volt folyószámlahitelük és nem fizették vissza az ÖNHIKI-ből. Igaza van a képviselő társának,
hogy akkor biztonságos egy gazdálkodás, ha nincs hitel, de ha nincs mit tenni? Hisz ez a hitel
évek óta fennáll, egyik napról a másikra nem tudják visszafizetni, hisz nincs miből, az
önkormányzatnak a működését biztosítani kell.
Kovács Miklós képviselő: Akkora bevétele származott az önkormányzatnak
értékesítésekből, hogy vissza lehetett volna fizetni, ehelyett megduplázódott a hitel.

az

Dávid Andrásné alpolgármester: Korábban is voltak értékesítések, az akkori polgármester sem
fizette vissza.
Kovács Miklós képviselő: A tavalyi évben közel 20 milliós bevétele volt az önkormányzatnak,
vissza lehetett volna fizetni, úgy gondolja erre több lehetőségük nem lesz.
Zilai Károly polgármester: Az önkormányzatnak a közoktatási feladata 2013. január 1-től
megszűnik, ezt a feladatot az állam fogja ellátni. Ha eddig a közoktatási társulásnak évente
kifizetett 22-24 millió forint az önkormányzatnál maradhatott volna, mivel ennyivel kellett
kiegészítenie a leosztott normatívát az önkormányzatnak, akkor nem -12 millió forintja lenne
az önkormányzatnak, hanem +12 millió forintja. De ezt a hozzájárulást az önkormányzatnak
kötelező volt megfizetni. A felelőtlen gazdálkodást határozottan visszautasítja, hisz ha valaki
igyekezett gazdaságosan gazdálkodni, akkor az Ő volt. 2006. év augusztusában, a
megválasztását megelőzően 42 millió forint ÖNHIKI támogatást kapott az önkormányzat, és
mégis, 2006. novemberében az államkincstár inkasszálását követően fizetésképtelenné vált az
önkormányzat. Ennyit szeretett volna elmondani a múltról. Nem vádolhatják azzal, hogy
felelőtlenül, rosszul gazdálkodott. Sajnos a közoktatási társulás felé ki kellett fizetni a
kiegészítést. Elmondhatja, hogy talán egy kicsit boldog is, hogy átveszi az állam, hisz nem lesz
ez a plusz költsége az önkormányzatnak. Ha az elmúlt évekhez hasonló lesz az állami leosztás,
akkor le tudják majd faragni a hiányt, ha azonban nagyon meg fogják kurtítani a leosztásokat,
azt sem zárja ki, hogy csődbe fog menni az önkormányzat, a többi önkormányzathoz
hasonlóan, mert véleménye szerint nem Nagykereki lesz az első, hanem talán pont Debrecen
városa. Van a folyószámla- hitelen kívül más hitele, sokkal nagyobb hitele az
önkormányzatnak, amelyhez nem volt köze, örökölte. De úgy gondolja felesleges vitatkozni,
meg fogják tudni oldani ezt a problémát. Amin vitatkoznak, az a múlt, ezzel nem tudnak mit
kezdeni, jelenleg kell megoldani a problémát, nem vádaskodni kellene még mindig.
Kovács Miklós képviselő: Az a baj, hogy kisarkítják amit mond, hisz azt mondja, hogy eddig
volt bevétel, ezután nem lesz. Nem lesz megoldás.
Dávid Andrásné alpolgármester: És tudna valamilyen megoldást?
Kovács Miklós képviselő: Pont az, hogy nem lát megoldást, ezt a hiányt görgetik maguk előtt.
Dávid Andrásné alpolgármester: De ezt a hiányt nem 2 éve görgetik maguk előtt, ahogy
mondta, hanem közel 20 éve.
Kovács Miklós képviselő: Ő csak arról a 2 évről tud beszélni, amióta önkormányzati képviselő.
Zilai Károly polgármester: Úgy gondolja nincs értelme ennek a vádaskodásnak, parttalan
vitának, hisz konkrét megoldást eddig egyik képviselő sem mondott. Amennyiben nincs több
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hozzászólás, elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
87/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
megismerte az önkormányzat likviditási helyzetét. A Képviselő-testület felhatalmazza
és megbízza a polgármestert, hogy a számlavezető bankkal – HAJDÚ TAKARÉK
Takarékszövetkezettel - együttműködjön a folyószámlahitel-tartozás rendezésében,
melynek eredményéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. október 12. és folyamatos

Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 20
perckor bezárta.
kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Nagy Csaba
megbízott jegyző
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