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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. december 5-i

KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok:
91/2013. (XII. 05.) sz.
önkormányzati határozat

a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett
adóösszegéről, az Önkormányzat költségvetési helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én –
csütörtök – du. 15.00 órai kezdettel a Nagykereki Bocskai Várkastély színháztermében
megtartott közmeghallgatási üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné
Dávid Andrásné

képviselő
alpolgármester

Meghívottak, vendégek:
Horváth Julianna
A lakosság részéről kb. 30 fő.

NRNÖ elnök

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket,
képviselő-társait, minden érdeklődő nagykereki lakost. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, a képviselő-testület
közmeghallgatását megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak
megfelelően tesz javaslatot. Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi
pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról, a beszedett adók
összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, önkormányzat vagyoni
helyzetéről
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 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: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi
CLXXXIX. törvény 54.§-a szerint:
„A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 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 szerint:
„Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló
részeként a település lakosságát tájékoztatni.”
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2013. (X. 31.) számú
önkormányzati határozatával az alábbi témákról szóló tájékoztató megtartásáról döntött:
-

A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
A beszedett adók összegéről
Az önkormányzat költségvetési helyzetéről
Az önkormányzat vagyonáról.

A határozatnak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot:
Képviselő-testületi ülések száma 2013. január 1-jétől 2013. december 4-ig.
Nyilvános
ülések
8

Zárt ülések

Rendkívüli
ülések
Nyilvános 10
Zárt
3

1

Együttes ülések
nyilvános
zárt

7
--

összesen
28

A képviselő-testület határozatainak száma 2013. január 1-jétől 2013. december 4-ig:
Az alkotott rendeletek száma:
Megtárgyalt napirendek száma:

85

18
92

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
a) Bevételek alakulása
Költségvetési bevételek és kiadások
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit és intézményeit –
2013. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét
124 086 e Ft-ban fogadta el.
Kiadási főösszegét
124 086 e Ft-ban fogadta el
2013. év háromnegyedévi költségvetési jelentés szerint:
Bevételek
Kiadások
Bevételek teljesülésének megoszlása eFt
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Települési önkormányzatok működési támogatása

95 918
87 838

e Ft-ban,
e Ft-ban teljesültek,

78 797
25 541

/közös hivatal feladatellátására/
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

7 699

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
26 729
/rendszeres szociális ellátások, lakásfenntartás, szociális ellátás/
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
/szociális ellátások önrésze/

8 709

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 193

Központosított működési célú előirányzatok
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Szociális nyári gyermekétkeztetés

4 127
140
3 987

Szerkezetátalakítási tartalék

1799

Támogatásértékű bevételek
Működésre
-ebből Munkaügyi Központ támogatása
Mozgókönyvtári feladatellátás
Közkincshitel támogatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

7 934

Véglegesen átvett pénzeszközök
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
-Helyi adók
-Pótlék, bírság
-Átengedett bevételek ( gépjármű adó)
- egyéb adó bevételek, igazgatás szolgáltatási dij
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 099
50
729
56
50
5 643
4 313
171
1039
120
408

Intézményi működési bevételek
bérleti dijak
kamat bevételek

2 121

Függő bevételek

965

b) Kiadások alakulása
Személyi juttatások

15 643

TB járulék, madói jár, eü. hozzájár.
Dologi kiadások

3 426
16 144

Felhalmozási kiadás

6 212

Felhalmozási pénzeszköz átadás
Támogatásértékű működési kiadás

17 089

Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Függő kiadások

Adónem
Iparűzési
állandó
Gépjárműadó
Pótlék
Egyéb bevétel
Összesen:

31 616
- 2 292

Adóbevételek alakulása 2013. 09.30-ig
Nagykereki
Bevétel
Visszautalás Költségvetésnek utalt Hátralék
összesen
4 357 385 Ft
44 250 Ft
4 313 135 Ft
334 507 Ft
3 398 453 Ft
175 496 Ft
36 500 Ft
7 967 834 Ft

4 376 Ft
48 626 Ft

Gépjárműadó (60%) kincstárnak utalva:

1 356 843 Ft
171 120 Ft
36 500 Ft
5 877 598 Ft

2 584 367 Ft
1 328 304 Ft
420 000 Ft
4 667 178 Ft

2 041 610 Ft

Önkormányzatunk 2013. évre tervezett adóbevételei :
Iparűzési adó :
Gépjármű adó:
Pótlék és bírság :

3 000 000 Ft
1 080 000 Ft
150 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATOKRÓL
Pályázat megnevezése

Főkedvezményezett

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (15 fő)
Hosszútávú téli közfoglalkoztatás
támogatása (16 fő)
Diákmunka (5fő)

Nagykereki Községi
Önkormányzata
Nagykereki Községi
Önkormányzata
Nagykereki Községi
Önkormányzata
Nagykereki Községi
Önkormányzata
Nagykereki Községi
Önkormányzata

Kazánprogram (2 fő)
ÉAOP-3.1.4/A11-2012-0001 „Értől az
óceánig”

Támogatás
összege
3.397.080.-Ft
8.629.738.-Ft
980.000.-Ft
7.849.576.-Ft
19.756.971.-Ft

Összesen:

40.613.365.-Ft

SZOCIÁLIS FELADATOK
A 2013. évben szociális ellátásban részesülő személyek száma Nagykereki tekintetében
támogatási formák szerinti bontásban 2013. december 04-ig
Aktív korúak ellátása
200 fő
Ebből: - 55. éven felüliek rendszeres szociális segélyében
4 fő
részesül:
- egészségkárosodottak szociális segélyében részesül
4 fő
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül
64 fő
- a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása 128 fő
szünetel
Lakásfenntartási támogatás normatív jogon
238 fő
Méltányossági ápolási díj (Önk. rendelet alapján
3 fő
megszüntetve)
Méltányossági közgyógyellátásban 1 fő (elhalálozás miatt
1 fő
megszüntetve)
Átmeneti segély
Temetési segély
Köztemetés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Óvodáztatási támogatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

28 fő
2 fő
2 fő
1 fő
239 fő
23 fő
1 fő

Polgármester által- átruházott hatáskörben – adott segélyek:
2013. 01.01 - 2013.12.04-ig terjedő időszakra
Segély típusa

Eset

Forint

Átmeneti segély
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás
Temetési segély
Köztemetés

28
1
2
2

86.000.5.000.20.000.188.700.-

Összesen

33

299.700

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL
Az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:
Nagykereki Község közterületén parkok, utak, árkok takarítása, belvízelvezető csatornák,
külterületi földutak karbantartása. Önkormányzati intézményeknél takarítási feladatok ellátása.
Adminisztratív feladatok ellátása a Teleházban. Temető karbantartása, útépítés.
-

saját erőből szilárd burkolatú parkolót létesítettek a Polgármesteri Hivatal elé,

-

temetőbe vezető utat lebetonozták, egy részét leaszfaltozták,

-

lebetonozták a nagybolt előtti parkolót,

-

kiépítették a belvíz elvezető rendszer 60 %-át, erre a Kistérségi Társuláson keresztül
nyertek pénzt,

-

a parókia renoválásához munkaerő biztosításával járultak hozzá.

Közfoglalkoztatás (fő):
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:

138 fő
122 fő
141 fő

Jelenleg közfoglalkoztatásban részt vevők száma: 135 fő
Egészségügyi feladatok ellátása:
A kötelező alapfeladatot az Önkormányzat 2012. szeptember 01-től Dr. Váradi Anikó
vállalkozó háziorvossal látja el, a településen élők megelégedésével.
Az ügyeleti ellátást az Orvosi ügyelet Nonprofit Kft biztosítja.
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Az Önkormányzat a tanyagondnoki gépkocsi működtetésével segítséget nyújt a lakosság
részére, valamint a vér laboratóriumba való elszállítására.
Közreműködik:
- az étkeztetésben,
- házi segítségnyújtás biztosításában,
- a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
- egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésében,
- gyermekszállítás, óvodások, iskolások szállításában.
Közművelődési feladatok ellátása:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (Kultv.) alapján 2013. január 1. napjától települési önkormányzati
fenntartásba 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.
-

Három napos Hagyományőrző Napokat szerveztek pályázati pénzből.

-

Szüreti Bált és Idősek Napja került megrendezésre.

-

Az Összefogás a jövőért program keretében júniusban és júliusban 2 x 10 gyermek
nyári táborozásban vehetett részt.

-

Egészségügyi szűrést szerveztek, melynek keretében nőgyógyászati szűrésen,
csontritkulás mérésen, vérnyomás, és vércukor mérésen vehettek részt.

-

Településszépítő program keretében folyamatban van a Várkastély kertjének
rendbetétele.

-

Rendszeres szakmai műhelyen és közösségi beszélgetéseken vehetnek részt az
érdeklődők, ezek a beszélgetések a falu, a közösség mindennapjairól szólnak.

-

Önsegítő csoportfoglalkozások keretében kézműves csoport és népdalkör alakult.

-

Beindultak az Informatikai és angol nyelvi képzések.

-

Beindultak a településen a szabadidős programok (játszóház, farsang, sportnap, stb.).

A köznevelési intézmények fenntartói feladatait 2013. január 1-től a 202/2012. (VII.27.) Korm.
rendelettel létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el területi szervein
keresztül, amely Nagykereki köznevelési intézménye vonatkozásában a Debreceni Tankerület.
Az önkormányzat óvodai feladatait „Óvodai Társulás” – létrehozásával látja el, a környező
településekkel együttműködve.
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TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓKÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 2013. január 01-től már nem a helyi
önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozza meg.
A hulladékszállítást a településen a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.
A település illegális hulladéklerakója rekultiválásra került. Az ott felhalmozott szemetet
kitermelték, elszállították, a területet befüvesítették.
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy Önkormányzatuk, helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 2013. februárjában 207
(erdei m3) tűzifát osztott ki 3.154.680.-Ft támogatási összegben.
Az önkormányzat igényét ismét benyújtotta a támogatásra, most jelentősen kisebb támogatást
kaptak, 137 (erdei m3) tűzifát 2.255.266.-Ft támogatási összegben. Ennek kiosztására 2014.
januárjában kerül sor.
Továbbá :
-

EU Élelmiszersegély Program keretében februárban és júniusban is élelmiszersegély
csomagokat osztottak.

-

Minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő család vetőmagcsomagot, 25 napos
csibét és 10 kiskacsát kapott.

-

Kisgépeket vásároltak az önkormányzat részére.

-

A Polgármesteri Hivatal épületében fűtéskorszerűsítést valósítottak meg.

Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük, vagy egyéb
közérdekű kérdésük merült fel, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslattal:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési helyzetéről, az
önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztató anyagát megismerte, és elfogadja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2013. december 13.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
91/2012. (XII. 05.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhelyi környezet
állapotának alakulásáról, a beszedett adók összegéről, az önkormányzat költségvetési
helyzetéről, az önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztató anyagát megismerte, és
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2013. december 13.

Kovács Imre képviselő: A Nagykereki Református Egyházközség nevében szeretné
megköszönni Polgármester Úrnak, azt a rengeteg segítséget, amelyet a parókia felújításához
nyújtott. Mindenkinek kíván áldott karácsonyi ünnepeket.
Zilai Károly polgármester: Köszöni a dicsérő szavakat, úgy gondolja, hogy az önkormányzat
lehetőségeihez mérten igyekeztek támogatni a parókia felújítását. A saját, és az Önkormányzat
nevében békés, boldog karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog új évet kíván.
Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület közmeghallgatását 15 óra 30
perckor bezárta.

kmft.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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