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Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 19-én –
csütörtök – az Ügyrendi Bizottság ülését követően, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal Nagykereki Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Zilai Károly
Kovács Miklós
Dávid Andrásné
Haraszti István
Tóth István

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Juhász Péter
Balogh Anikó

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Balogh Zsigmond
Matolcsi Áron Csabáné

képviselő
képviselő

Meghívottak, vendégek:
Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi irodavezető
Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja. Az ülés napirendi pontjára, a kiküldött meghívónak
megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 216/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített
intézkedési tervről
3. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 206/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített
intézkedési tervről
4. Előterjesztés
benyújtására

szociális

célú

tüzelőanyag

vásárlásához

kapcsolódó

pályázat

2

5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
6. Különfélék
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 216/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az
elkészített intézkedési tervről
3. Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által
lefolytatott 206/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az
elkészített intézkedési tervről
4. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
5. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
6. Különfélék

Tárgyalt napirendi pont

1.
Napirendi pont
Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, azt az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta. Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült
kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Haraszti István ügyrendi bizottság tagja: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.
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Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerinti rendeletmódosítást. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a
települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VII. 20.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26.
§-ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nagykereki
Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet 39.§ (4) bekezdés e) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nagykereki Községi Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
rendelet) 10/D. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10/D. §
(1) Az önkormányzat hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, egyszeri, természetbeni
szociális célú kiegészítő tüzelőanyag támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás) a
szociálisan rászoruló személyek részére a rendelet 5/A. melléklete szerinti, 2018. július 31.
napjáig benyújtott kérelem alapján. Az átvételi elismervény a rendelet 5/B. mellékletét képezi.
(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) aki települési támogatásra jogosult, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők.
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető háztartásonként az, aki a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában szereplő
nyugdíjszolgáltatások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti
hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék, valamelyikében részesül, és amelynek összege
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 %-át.
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(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatás jogosultjának a tüzelőanyag támogatás
megítélésének napján a településen kell életvitelszerűen tartózkodnia és bejelentett
lakóhelyének, tartózkodási helyének is a településen kell lennie.
(5) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
(6) Amennyiben egy helyrajzi szám alatt több különálló ingatlan található, ott a különálló
háztartás is részesülhet támogatásban, ha rendelkezik tüzelőberendezéssel.
(7) Az Önkormányzat a tüzelőanyag kiosztásáról 2018. november 30. napjáig gondoskodik. A
tüzelőanyag kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított
térítésmentes lakcímre szállítással.
(8) A támogatásra való jogosultságról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága határoz.
(9) Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatás odaítélését követően elhalálozik, a tűzifát
a vele közös háztartásban lévő közeli hozzátartozó veheti át a következő sorrendben:
házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő
sorrendben. Közeli hozzátartozó hiányában a jogosultság megszűnik.
(10) Az Önkormányzat a szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
(11) Nem részesíthető támogatásban azon kérelmező, aki az egyetemes szolgáltatást igénybe
vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018.
(III. 8.) Korm. rendelete alapján fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban
részesült.
(12) Az önkormányzat a Belügyminisztérium által a téli rezsicsökkentés kiterjesztése
érdekében a települési önkormányzatnak a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása erejéig biztosít támogatást.”
2. §
Ez a rendelet 2018. július 21. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Zilai Károly sk.
polgármester

Dr. Köstner Dávid sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2018. július 20. napján.
Dr. Köstner Dávid
jegyző
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5/A. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ikt.sz : ………../2018.
A kérelem benyújtható: 2018. július 31. napjáig
KÉ RE L E M
……………………………….. (név)……………………………………….. (szül.hely, idő),
Nagykereki,…………………………. utca. ….. szám alatti lakos kérem, hogy részemre
Nagykereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10/D. §-a alapján szíveskedjenek
természetbeni juttatásként szociális tűzifát biztosítani.
A szociális tűzifa támogatásra való jogosultság igazolása a települési támogatásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10/D. §-a szerint:*
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
d) települési támogatásra való jogosultság
e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában
szereplő nyugdíjszolgáltatások (öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői
nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék valamelyike, melynek
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500
%-át, 2018-ban a 142 500 Ft-ot.
f) a család egy főre jutó jövedelme: ………………………..Ft.
Aláírásommal büntetőjogi felelősségem tudatában visszavonhatatlanul nyilatkozom,
hogy a kérelemben nevesített ingatlanra a földgáz, mint egyetemes szolgáltatás nincs
bevezetve és ezen ingatlanban lakó bármely személy – beleértve engem is – az egyetemes
szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelete alapján fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő juttatásban részesültem / nem részesültem*.
* A megfelelő rész aláhúzandó.

Nagykereki, 2018. év…………hó……nap.
……………………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások
- a rendelet 10/D. § (2)-(3) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok
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5/B. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

…………………………………….. (név) Nagykereki ………………………….... szám
alatti lakos (Átvevő) aláírásommal elismerem, hogy 2018. év …….. hó…… napján
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének a települési támogatásokról
szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10/D. §-a alapján megállapított
természetbeni juttatásként ………. m3 mennyiségű szociális tűzifát átvettem.

Nagykereki, 2018. év ………..hó………nap.

……………………………………………
Átadó
Nagykereki Községi Önkormányzat

……………………………………………
Átvevő
Ügyfél

* Az átvételi elismervény 2 példányban készül, melyből egy példány az önkormányzatot, egy
példány a támogatásban részesültet illet meg.
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2.
Napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott
216/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Karancsiné Kerekes Erzsébet pü. irodavezető: A Magyar Államkincstár 2016. évre
vonatkozóan tartott egy átfogó ellenőrzést, mely kiterjedt a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatalra, illetve a hozzá tartozó önkormányzatokra. Az ellenőrzés során
feltárt észrevételekre készült egy intézkedési terv. A Magyar Államkincstár az intézkedési
terv alapján tartott utóellenőrzést. Az utóellenőrzésben foglaltak kijavítására kell most az
Önkormányzatnak egy újabb intézkedési tervet elfogadnia. Az észrevételek többsége
szabályozási kérdésekben merült fel, szabályzatokat kell kijavítani illetve újakat készíteni.
Például a Közös hivatal szabályzata nem vonatkozik az egyes önkormányzatokra, tehát külön
kell szabályzatot alkotni önkormányzatonként.
Dávid Andrásné alpolgármester: Az ellenőrzési jelentés alapján sok hiányosságot tártak fel,
de a hiányosságok súlya szerint, ezek nem súlyos, és nem pótolhatatlan hiányosságok. Főleg a
belső kontrollerrendszerre vonatkozóan tettek észrevételeket, ezeket kell javítani, pótolni.
Eddig is kérték a belső ellenőrtől, hogy ne csak a közös hivatalnál vizsgáljanak magas
kockázati területeket.
Zilai Károly polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket
szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 216/2016.UTÓ. számú
ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről” szóló előterjesztést. Az
ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
Dr. Köstner Dávid Vilmos jegyző
Határidő:
2018. augusztus 01.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
37/2018. (VII. 19.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott 216/2016.UTÓ.
számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről” szóló
előterjesztést. Az ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Köstner Dávid Vilmos jegyző
2018. augusztus 01.

3.
Napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által lefolytatott
206/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott 206/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési
jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről” szóló előterjesztést. Az ellenőrzésről készült
ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
Dr. Köstner Dávid Vilmos jegyző
Határidő:
2018. augusztus 01.
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
38/2018. (VII. 19.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott 206/2016.UTÓ. számú ellenőrzés ellenőrzési
jelentéséről és az elkészített intézkedési tervről” szóló előterjesztést. Az ellenőrzésről
készült ellenőrzési jelentést és intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát.
Felelős:
Határidő:

Dr. Köstner Dávid Vilmos jegyző
2018. augusztus 01.

4.
Napirendi pont
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kéri, tegyék fel
az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Ugyan azok a feltételek, mint az elmúlt
évben. Nagykereki önkormányzata, mint jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
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önkormányzat esetében a támogatás mértéke kemény lombos fánál 15 000 Ft/erdei m3+áfa, az
igényelhető kemény lombos tűzifa maximális mennyisége: 452m3.

Zilai Károly polgármester: Mivel a képviselők részéről hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím
szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a pontja alapján pályázatot nyújt be
kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan
igényelhető, összesen 452 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
2018. augusztus 31. és 2018. szeptember 3. támogatási igény benyújtására
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
39/2018. (VII. 19.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a
pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a
maximálisan igényelhető, összesen 452 m3 keménylombos tűzifára vonatkozóan
nyújtsa be pályázatát.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31. és 2018. szeptember 3. támogatási igény benyújtására
5.
Napirendi pont
Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításhoz
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Kéri, tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
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Mivel hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Zilai Károly polgármester
Határidő:
azonnal
5 jelenlévő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2018. (VII. 19.) számú NKt. határozat
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

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

Zilai Károly
polgármester

Dr. Köstner Dávid
jegyző
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