Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2015. február 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott határozat száma
1/2015. (II. 17.)
2/2015. (II. 17.)

3/2015. (II. 17.)

Tárgya
A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet
megtárgyalása.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni települési támogatásokról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása.
A gyermek-étkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló rendelettervezet megtárgyalása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2015. február 17-én 11.30 órakor megtartott üléséről

Jelen vannak:

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, Gajdos István
bizottsági tag, Kövér Attila bizottsági tag
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Kövér Mihály Csaba polgármester
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol: ------Lakosság részéről: --Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy
az ülés 3 fő bizottsági taggal határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a képviselőtestületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontok megtárgyalására, az alábbiak szerint:
- a napirend 3. sz. napirenddel egészül ki, a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési díjak
megállapításáról szóló rendelet-tervezettel.
Szavaztatom a napirendet.
A napirendhez más javaslat nem hangzott el, a bizottság a napirendi pontot 3 igen
szavazattal elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési
támogatásokról szóló rendelet-tervezetről
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelettervezetéről
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Részletes anyagot látunk magunk előtt. Van-e
szóbeli kiegészítés az előterjesztő részéről?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Március elsejétől az önkormányzat saját bevételeiből
finanszírozza a szociális ellátásokat. Próbáltuk ezt pontosan kiszámolni, de legalább fél év
kell még, hogy pontosan lássuk a saját bevételeinket, és lássuk, hogy ténylegesen mennyibe
kerül majd a szociális kiadás. Szükség esetén módosítjuk a költségvetési rendeletet. Jelen
pillanatban azt látjuk, hogy a bevételeink fedezik ezeket a kiadásokat. A márciusig fennálló,
illetve a december 31-ig korábban megállapított ellátásokra a szükséges forrást ideadják.
Márciustól a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a járáshoz kerül át. A lakásfenntartási
támogatáshoz eddig húsz százalék saját forrás volt szükséges. A lakásfenntartási támogatást
ez után teljesen a mi költségvetésünkből kell finanszírozzuk. Nem tudtunk máshogyan
tervezni erre az évre, le kellett vennünk a fejlesztési igényeinkből. Fél év után majd látjuk,
hogyan alakul a helyzet. A saját bevételünk nem túl jelentős, az adóerő-képességünk 6.700
Ft/fő, ez elég kevés. Az országos átlag húszezer forint/fő. Elvileg van valami a központi
költségvetésben, hogy a szociális költségekhez az állam hozzájárul, az adóerő-képesség
arányában.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A 29. sz. mellékletben szerepel 11.742 eFt
tartozás. Mit takar ez pontosan?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A szociális kiadások előlege 4.722 eFt. Az egyéb tartozás
állomány 7.270 eFt. Ez a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. felé fennálló
hulladéklerakási díj kompenzáció összege. A 4.772 eFt tartozásállomány már nem lesz itt,
hiszen a február havi foglalkoztatást helyettesítő támogatást még finanszírozzuk, aztán
elszámolunk a Kincstárral.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hulladéklerakási díj kompenzációra megpróbáltunk
pályázni, sajnos sikertelenül. Az első negyedévben már kilencszázezer forint körüli számlát
küldött nekünk a cég. A Belügyminisztérium felé beadtuk a pályázatott, hiszen azt ígérték
korábban, hogy kompenzálják az önkormányzatokat. Nem fizettük ki a III., IV. negyedévi
számlát. Ismét szeretnénk benyújtani a pályázatot.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Az előző évi pénzmaradvány 25.316 eFt, ezt
beépítjük az ez évi költségvetésünkbe. Feladattal terhelt ez az összeg?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ebben szerepel pl. a december havi bér is.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés a bizottság részéről?

3

Gajdos István bizottsági tag: Elég magas létszámmal van feltüntetve a közfoglalkoztatás. A
dologi kiadást az önkormányzat finanszírozza, vagy az is pályázható?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ebben az évben is négy startmunka programot
terveztünk, a munkaügyi központ megyei kirendeltsége elfogadta, felküldték a BM felé. Egy
főre száztízezer forint fajlagos költséget lehet elszámolni. Ebből a bér költsége
hetvenkilencezer forint. A dologi kiadásra húszezer forint fordítható. Maximum tizenöt fős
startmunka programokat finanszíroznak száz százalékban, az e fölötti létszámmal induló
programoknál csökkentik a finanszírozást. A kezdeti években, mikor pl. a grédert,
betonkeverőt, és egyéb eszközöket vásároltuk, jobb volt a finanszírozás. Ezért is gondoltuk,
hogy jó lenne elmenni a szociális szövetkezet irányába, mivel ott magasabb a finanszírozás
mértéke. Startmunka program esetében a munkaruházatot is biztosítanunk kell.
Gajdos István bizottsági tag: A képzésben részt vevők is kapnak munkaruhát?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Képzési szerződésük van, velünk és a munkaügyi
központtal is. Március 17-én vizsgáznak, március 18-án pedig visszajönnek
közfoglalkoztatásra.
Gajdos István képviselő: A lakásfenntartási támogatási formával mi lesz 2014. december 31.
után? Amennyiben az önkormányzat fogja ezt az ellátást finanszírozni, máshogyan kellene
elbírálni ezeket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezt is figyelembe vettük.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Új szociális rendelet-tervezet készült. Jelenleg a plafon a
lakásfenntartási támogatás esetében tízezer-négyszáz Ft, az új rendszerben maximum
nyolcezer forint lesz.
Gajdos István bizottsági tag: Látok azért aránytalanságokat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Próbáljuk majd ezt a rendeletben kezelni.
Gajdos István bizottsági tag: A huszonötmillió forint pénzmaradvány csak a bér?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem csak a bér, hanem mivel forráshiányos volt a költségvetés,
ezt a pénzmaradványt beépítettük a 2015. évi költségvetésbe.
Gajdos István bizottsági tag: Tehát szét van osztva?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudhatjuk pontosan az iparűzési adó összegét, a
tavalyi összeghez képest terveztünk.
Gajdos István képviselő: A kommunális adó esetleges megemelése is szerepel.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetne majd a 2015-ös év tapasztalata alapján
gondolkodni ezen is, de nem hiszem, hogy az emberek elbírják még az adó emelését.
Adókivetésben az önkormányzatok szabad kezet kaptak, de hol vessünk ki adót? Vannak
olyan dolgozóink, akik nettó tíz-tizenötezer fronttal kapnak csak többet, mint egy
közfoglalkoztatott, ez is elég visszás helyzet. A köztisztviselői illetmény alap 2006 óta
egyhelyben áll. Egy húsz éve itt dolgozó köztisztviselő alig kap többet, mint egy
közfoglalkoztatott.
Kövér Attila bizottsági tag: A napelemes pályázat és a tornaszoba kialakítása szerepel a
költségvetésben, mint beruházás.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A napelemes rendszer kiépítését száz százalékban finanszírozzák,
támogatási döntésünk van. A tornaszoba kialakítása pedig tíz százalék saját forrást igényel,
várjuk a pályázati kiírást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tornaszoba önrészére beterveztük a szükséges
összeget.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági tag: Van-e hozzászólás a rendelet-tervezethez?
Éveken keresztül takarékoskodtunk, minden évünk így kezdődik. Most eljutottunk arra a
pontra, hol már nincs mit takarékoskodni. Nagyon sokszor nem voltunk elég bátrak, nem
vettünk fel hiteleket. Most pedig azt látjuk, hogy az állam azokat segítette ki, akik hiteleket
vettek fel. Lehet érdemes lenne egy-két dologgal még terveznünk, és majd látjuk, hogyan
alakul a helyzet. Most konkrétan a képviselőkre és a hivatal állományára is gondolok. Ha
most betervezzük, és másképp alakul a helyzet, akkor esetleg nem fizetünk, de ha nem is
tervezünk, akkor nem is tudunk fizetni. Az anyag szakmailag helyénvaló. A könyvvizsgálói
jelentés szerint az anyag megalapozott, a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Reszler György független könyvvizsgáló: 2014-től jelentős számviteli változások történtek.
Ezt majd tapasztaljuk a 2014. évi zárszámadás tárgyalásakor is. Költségvetési és pénzügyi
számvitel is van. A pénzügyi számvitel igyekszik a vállalkozási szemlélethez igazodni. A
könyvvizsgáló feladata, hogy meggyőződjön a jogszabályi előírások betartásáról. A bevételek
és a kiadások összességében szinkronban vannak. Az előző évi pénzmaradvány a
beszámolóban is szerepelni fog. Javaslom az anyagot elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Madarászné Mindig Erzsébet felvetésére válaszolok.
Jelentősen változott a jogszabályi környezet, ezért nem olyan egyszerű ezt teljesíteni. Benne
van az előterjesztésben, hogy keressük a lehetőségeket. Fél év után majd látjuk, hogyan
alakul a helyzet, módosíthatja a testület a költségvetési rendeletet. A bevételi oldalunkon
csak ennyi összeg szerepel. Az alpolgármester díjazását a törvény kötelezően előírja, a
díjazása egy részéről az alpolgármester lemondott. A képviselők esetében pedig az a helyzet,
hogy nem veszélyeztetheti a tiszteletdíj az önkormányzat gazdálkodását. Emellett a helyzet
mellett, ami jelenleg ismert, nem merek kötelezettséget vállalni.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Javasolja-e a bizottság a költségvetési
rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület előtt?
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A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
1/2015. (II. 17.) HATÁROZATA
A bizottság:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést
és rendelet-tervezetet megtárgyalta.
A rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testület előtt
elfogadásra.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését
ismertesse a képviselő-testület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2015. február 17.

2. NAPIREND
Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési
támogatásokról szóló rendelet-tervezetről
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A rendelet-tervezet megalapozott, a mögötte
lévő törvényi átalakítások viszont hagynak maguk mögött kívánni valót.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hatáskörök változnak. A testületnél marad a
kamatmentes szociális kölcsön megállapítása, a téli tüzelőanyag támogatás, valamint a
babakötvény támogatás. A lakhatási támogatás jegyzői hatáskörben lesz, közvetlen pénzbeli
támogatás formájában fogjuk biztosítani, hanem pl. a szolgáltató számlájára utalással. A
krízis segélyt sem pénzbeli támogatásként fogjuk biztosítani, hanem gyógyszer vagy
élelmiszertámogatás formájában. Igaz, hogy ez plusz adminisztrációs terhet jelent majd, de
reméljük, hogy így ezek a támogatási formák jobban célt érnek. A temetési támogatás
természetesen pénzbeli támogatás. A lakhatási támogatás esetében szigorodnak a
jogosultsági feltételek.
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Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javasolja-e a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását?

A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2/2015. (II. 17.) HATÁROZATA
A bizottság:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni
települési
támogatásokról
szóló
rendelet-tervezetét megtárgyalta.
A rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testület előtt
elfogadásra.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését
ismertesse a képviselő-testület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2015. február 17.

3. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezeté
ről
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Azért szorgalmaztam az étkezési norma rendezését, mivel
utoljára 2011-ben született erről képviselő-testületi döntés. Jelentős változások voltak, elég
magas volt az infláció mértéke is. Az étkezési normának a realitás talaján kell lennie.
Felkértük az élelmezésvezetőt, számolja át a szükségleteket. A 34/2014. EMMI rendelet is
indokolja a norma rendezését. A gyermekétkeztetés esetében a térítési díj a napi
nyersanyagnorma+Áfa+rezsi összegéből tevődik össze. Eddig 550 Ft volt a vendégétkeztetés
díja, most 655 Ft-ra változna.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javasolja-e a bizottság a rendelet-tervezet
elfogadását?
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
3/2015. (II. 17.) HATÁROZATA
A bizottság:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete gyermek-étkeztetési és egyéb étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetét
megtárgyalta.
A rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testület előtt
elfogadásra.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését
ismertesse a képviselő-testület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2015. február 17.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke megköszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

k. m. ft.

Madarászné Mindig Erzsébet
bizottsági elnök

Gajdos István
bizottsági tag
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