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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 7-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt (6 fő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: –
Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.
Napirend:

1. Előterjesztés és rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Racionálizálási döntések meghozatala az ÖNHIKI pályázat benyújtása, valamint a
működés folyamatosságának biztosítása érdekében

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Az előterjesztésben leírtak szerint, a kincstárral történő egyeztetés után
szükséges módosítani a rendelet-tervezetet, hogy az ÖNHIKI pályázatot alá tudjuk támasztani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A sarokszámok nem változnak, a rendeleten belül kerülnek
átcsoportosításra a leírt összegek. Úgy tűnik, azért van szükség a rendelet módosítására, hogy ne
legyen annyi felhalmozási hiány, inkább működési hiány legyen. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVSELŐTESTÜLETÉNEK
11/2011. (IX. 08.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló – 8//2011. (VI.01.) kt. és
10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított - 3/2011. (II. 25.) kt rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 1992. év
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben és a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben
meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetéséről szóló - 8/2011. (VI..01.) kt.
és10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított – 3/2011. (II.25.) számú rendeletét (a
továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
„ 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetési működési
bevételét
módosított
költségvetési
felhalmozási célú bevételét
módosított finanszírozási bevételét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

272.047 E Ft-ban

módosított költségvetési működési
kiadásait
módosított
költségvetési
felhalmozási célú kiadásait
módosított finanszírozási kiadásait
KIADÁSOK ÖSSZESEN
a költségvetési hiány összegét
- ebből felhalmozási
működési

315.891 E Ft-ban

állapítja meg.
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0 E Ft-ban
58.244 E Ft-ban
330.291 E Ft

10.317 E Ft-ban
4.083 E Ft-ban
330.291 E Ft.
54.161 E Ft-ban
10.317 E Ft-ban
43.844 E Ft-ban

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft
32.389 E Ft
63.689 E Ft
4.060 E Ft
3.593 E Ft
2.825 E Ft
84.117 E Ft
2.317 E Ft
3.000 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
általános tartalék
Céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat
hitelfelvételét tervezi.

48.127 ezer Ft működési

és 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú

2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A költségvetési szerv Felhalmozási bevételi előirányzatát 7.623 ezer Ft-tal csökkenti
és ezzel egyidejűleg 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú hitel felvételt irányoz elő.
(2) A költségvetési szerv a normatív támogatások bevételi előirányzatát 4.660 ezer Ft-tal,
az Önkormányzat sajátos működési bevételét 2.963ezer Ft-tal megemeli egyidejűleg
7.623ezet Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést irányoz elő.
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete
1-2.sz. táblázat alapján határozza meg a képviselő-testület.
A Rendelet 3.§. (8) bekezdésében szabályozott a működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2./a és
2/b. sz számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.”
3. §
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A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
előirányzatát e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
helyébe az e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
lépnek.
4. §
Záró rendelkezés
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző SZ.M.SZ-ban szabályozott módon gondoskodik
…………………………………

…………………………………

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 08.
Balázs László
jegyző
2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ÖNHIKI pályázathoz a kormányrendelet szerinti
formahatározatot kell leadnunk.
Balázs László jegyző: A jogszabály mellékletében feltüntetett mintából kell kiválasztani azokat a
pontokat, amelyek ránk vonatkoznak. Az önkormányzat kötelezettségvállalása nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti felső határt. Még most sem vettük igénybe a könyvtár felújításához a
pályázati megelőlegező hitelt. Egyébként maximum tizenkétmillió forint hitelt vehetünk igénybe.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

106/2011. (IX. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
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1. A képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. sz. melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. A képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő,
vagy a feletti.

II.

a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 11.879 ezerFt összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 43.844 ezerFt összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.

V.

b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ÖNHIKI pályázathoz van egy melléklet, amely arról szól, mit
tesz az önkormányzat a racionalizálás érdekében. Most feltételesen kimondjuk ezt, de ha nyerünk,
akkor a határozatot végre kell hajtanunk. Amennyiben benyújtjuk a pályázatot, és kedvező lesz az
elbírálás, akkor el kell gondolkodnunk, meg kell nézni, melyiket és milyen mértékben hajtjuk végre. A
pénzügyi helyzet viszont olyan, amit már korábban is elmondtam. A leírtak lehetőségek. Az
előterjesztésben az 1., 2., 5. pont az álláshelyekről szólnak, ezek az álláshelyek már eleve nincsenek
betöltve. A többi esetben milyen mértékben nyúljunk hozzá ahhoz, amihez még hozzá lehet nyúlni?
Ez mind érdeksérelmet okoz, de a legnagyobb érdeksérelem az, ha fizetésképtelenné válnánk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nézzük sorban! Az 1. pont az ÁMK igazgató helyettes állás
végleges megszüntetése. Amennyiben visszakerülünk az államhoz, akkor mi fog történni?
Balázs László jegyző: Semmi.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Kissné Sándor Noémi részére egy pótlékot állapítottunk meg
azért, hogy nincs helyettes az iskolában. Ez nem fog sérülni?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem.
Balázs László jegyző: Ez a törvény hatályain belül van.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Rendben. A 2. pont szól a gépkocsivezetői állás
megszüntetéséről, ezt elfogadhatjuk. A 3. pont szól a munkáltatói döntésen alapuló juttatások 10, 20,
50% mértékű csökkentéséről. Kik azok, akik ilyen juttatásban részesülnek? Hány embert érint ez,
illetve konkrétan milyen összeget tesz ez ki?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A köztisztviselők esetében ez 5-6-8% eltérítést jelent a bérhez
képest. A soros előlépések során már volt, akinél ez a kis mértékű eltérítés is csökkent. Egyébként
30% lehetne az eltérítés mértéke.
Balázs László jegyző: Ez a hivatalban kb. 4-5 főt érint.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: És a közalkalmazottaknál?
Balázs László jegyző: A pedagógusokat, és a legtöbb közalkalmazottat.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Miért?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez munkáltatói döntésen alapul.
Szakály Zsolt képviselő: Kicsit zavarban vagyok ezzel, hiszen a trületi pótlék, stb. nem tartoznak ide.
Más ilyen pedig nincs.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A területi pótlék nem tartozik ide, de egy pár más dolog
munkáltatói döntésen alapul.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Javaslom, hagyjuk ezt ki egyelőre! Nincs annak értelme,
hogy egy pár embert itt megcsonkítsunk pár ezer forinttal!
Balázs László jegyző: Van egy pár munkáltatói döntésen alapuló juttatás. Nem néztük meg pontosan.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nagy valószínűséggel 2011. január 1-től ezeket az
intézkedéseket meg kell lépnünk.
Gajdos István képviselő: Úgy lenne erről érdemes beszélnünk, ha konkrétan tudnánk ezekről beszélni.
Amennyiben ezekből csak ötvenezer forint a megtakarítás, akkor nincs értelme erre gondolnunk. A
területi pótlék kb. tíz-tizenkét főt érint. Ez bruttóban száz-százhúszer forint. A köztisztviselőknél
pedig kb. öt-hat ezer forint, így összesen már havonta kb. kétszázezer forint. Így már jelentős.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hivatalban legtöbb dolgozó több mint húszéves
munkaviszonnyal rendelkezik, általában maximum 85-86 ezer forint a nettó fizetésük. Ugyanezt
elmondhatom a pedagógusokról is, az ő fizetésük sem túl magas.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Azt mondtuk, hogy a hármas pontot egyelőre kiszámoljuk, és
félretesszük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Feltételesen kimondhatjuk a hármas pontot is.
Balázs László jegyző: Az ÖNHIKI-hez viszont be kell írnunk a mellékletek közé a racionalizálási
döntéseket, és akkor végre is kell majd hajtanunk.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A negyedik pont szól a tiszteletdíjak csökkentéséről, vagy
felfüggesztéséről. Amennyiben felfüggesztjük, akkor már jövőre sem lesz, ezt kihangsúlyozom, én
nem akarom a tiszteletdíj felfüggesztését. Ezt fel is vállalom. Amennyiben nem értékelik a munkámat,
felállok. Eddig szívesen csináltam ezt a munkát, de most jutottam el odáig, hogy mindenki felveszi a
parlamentben is a juttatásait. Ez megalázó. Az ötödik pont szól az intézményeknél nyugdíjazás
következtében megüresedett álláshelyek megszüntetéséről. Nem kellemes dolog, de erről már régóta
beszélünk. A hatodik pont a munkahelyi étkeztetés támogatásának csökkentése. Milyen mértékben?
Alaposabb kidolgozásra lett volna szükség. Nem tudjuk még, mennyi ÖNHIKI-t kapunk. Láttam a
tervezetben, hogy a 2012. év még nehezebb lesz, és még itt lesz a szennyvíz pályázat is, abban is
szükség lesz a képviselő-testület segítségére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem nekem. A településnek van rá szüksége.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Akkor még ha ütni is kell rajtunk az ostorral egyet, ne olyan
nagyot!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Érthető ez. Én most ezt leírtam, idehoztam a testület elé, és a
testület dönteni fog. Most vagyunk azon a ponton, hogy ki van feszítve a húr. Én értem az
érdeksérelmeket, viszont mi lesz, ha 2011. november 3-án nem lesz ott a fizetése senkinek. Akkor
engem, vagy a testületet fognak számon kérni. Az ÖNHIKI pályázattól függetlenül mondom, nem
tudjuk ezen a szinten fenntartani a dolgokat. Működési hitel nincs. Az önkormányzati törvényt
novemberben tárgyalják, ha azt mondják, hogy az önkormányzat hitelt sem vehet fel, akkor mi
történik? Azt mondjátok, hogy az üres álláshely dolga egyszerű. Mi történik, ha 2012-től nem lesz
közfoglalkoztatás? Honnan lesz pl. dajkánk? Ki fogja ezeket a feladatokat ellátni. A könyvtáros 2009ben létszám-leépítési pályázat keretében elment. Az új könyvtáros mint közcélú látja el a feladatát, és
most november 30-án lejár a szerződése. Nem tölthetem be a könyvtáros álláshelyet a
létszámcsökkentési pályázat miatt. Ebben az évben teljesen hozzányúltak a közfoglalkoztatási
rendszerhez. Mi lesz januárban? Ezzel nem csak mi vagyunk így egyedül. A környező településeken
ugyanez a helyzet, ott is sok feladatot már több éve közcélúak látnak el. Már elment tőlünk összesen
nyolc ember, mégsem jelentkezik a megtakarítás a normatíva csökkentése miatt. A munkahelyi
étkezés támogatása a köztisztviselők esetében a törvény szerint kötelező. A hatezer forintot a
közalkalmazottaknak adjuk. A konyhán dolgozó hatvanezer forint fizetésű embertől vegyük el azt a
hatezer forintot? Eddig ezzel a támogatással fizetett az étkezésért kb. háromezer forintot, most pedig
ezentúl fizessen kilencezer forintot? Ezeken a dolgokon nem most kezdtem el gondolkodni. Amikor a
az 5.800.000 forintos közvilágítás számla is megérkezett, azt a napot nem kívánom senkinek. Még ha
részletre is fogjuk kifizetni, akkor is siralmas lesz a helyzetünk. Második éve tologatunk már minden
számlát, mindig késve fizetünk a beszállítóknak.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Antal Gábor volt a polgármester, amikor én már
beleszomorodtam az ilyen „racionalizálásokba”. Folyamatosan ezt csináljuk több, mint tíz éve. Most
már viszont nem látom ebben a rációt. Már akkor is mondtam, hogy tegyünk még intézkedéseket,
akkor még azt mondtad, hogy még nincs olyan nagy szükség rá. Ezek viszont már olyan fájdalmas
intézkedések! Szelektáljunk belőlük! Gondoljuk át számszakilag az egészet! Tegnap voltam szülői
értekezleten, el vannak az emberek keseredve. Nagyon nehéz otthon nekik is. Te is látod a kollégáid
helyzetét is. Tudjuk, mennyit romlott az anyagi helyzet egy pár év alatt. A jövő év még nehezebb lesz,
hagyjunk még ezekből a felsorolt intézkedésekből egy párat meg tartaléknak!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én idehoztam, a testület dönt.
Debreceni Zsolt képviselő: Bejelentem, hogy 2011. szeptember 1-től határozatlan ideig nem kívánom
felvenni a tiszteletdíjamat, és ha kell 2012-ben sem. Ehhez jegyző úr segítségét kérem, nézzen utána,
és ha kell, lemondok róla. Korábban, 2004-2005-ben már tudtuk, hogy 2010-ben hány gyerek lesz az
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iskolában, racionálisan meg kellett hozni ebben a döntésünket, az iskolai osztályok számának
csökkentésére vonatkozóan. Javaslom, álljunk ki mi a dolgozók elé, mondjuk el, hogy decemberben
nem lesz kifizetve a fűtésszámla, nem lesz fűtés, és hogy nem lesz fizetés sem. Vagy lesz hetvenezer
forint biztos fizetés, de nem lesz kilencvenezer bizonytalan. Van egy bevételi és egy kiadási oldal.
Amennyiben nincs annyi bevétel, az jelentkezik valahol. Mindenki nehéz helyzetben van. Emberek
járnak be Debrecenbe 62.500 forintért. Ezt kell mindenkinek megérteni. Amennyiben nem tudja
megérteni, mi lesz? Csőd lesz?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Így is az van! Mihez kezdünk jövőre? Jövőre ugyanígy
fogunk gondolkodni. Amennyiben az állam el is viszi az oktatást, a fenntartás itt lesz!
Debreceni Zsolt képviselő: Kétezer emberért vagyunk felelősek. Kétezer ember közvilágítását ki
fogják kapcsolni. Erről is beszéljünk!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mondjad nyugodtan. Eddig te is felvetted a tiszteletdíjadat.
Ugyanannyiszor felvetted, mint én. Jó, ha te nem vagy rászorulva. Én rá vagyok szorulva. Szeretném,
ha kapnék, bár lehet, hogy nem fogok kapni. Úgy érzem, sok társadalmi munkát végeztem én is, talán
annyit mint te. Bár az emberek tisztelete, szeretete többet ér.
Debreceni Zsolt képviselő: Senkinek nem vagyok hajlandó a zsebében nyúlkálni, viszont
felelősségünk van.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Eddig is felelősen gondolkodtam.
Debreceni Zsolt képviselő: Nyírmártonfalván mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak meg
voltak becsülve. Megdolgoztak érte. Most viszont arról beszélünk, hogy ami járna, azt sem tudjuk
majd kifizetni. Ezt kell megérteni. Ezért mindenkinek áldozatot kell hozni. Ha nem, csődeljárás lesz.
Bezárják az iskolánkat, a gyerekeinket el fogják vinni Vámospércsre. Ha nem vagyunk hajlandók
tudomásul venni, akkor felelőtlenek vagyunk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Egyetértek, de mi a biztosíték, hogy ha mindezt most
meglépjük, nem ugyanilyen helyzetben leszünk fél év múlva? Akkor mit fogunk lépni?
Debreceni Zsolt képviselő: Akkor oszlassa fel ezt a képviselő-testület magát, mert nem vagyunk
képesek az intézmények működtetésére. Ezért áldozatot kell mindannyiunknak hozni! Szeretném
kérni, hogy jegyző úr következő testületi ülésre írja össze minden nem kötelező feladatot, amiért
fizetünk. Milyen és mennyi béren kívüli juttatás, sporttámogatás, polgárőr támogatás, stb. átadott
pénzeszköz van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az intézkedéseket az ÖNHIKI-be bele lehet feltételesen írni. A
végrehajtást pedig majd látjuk. Nyilvánvaló, hogy az álláshelyek megszüntetéséről szóló ponttal nincs
probléma. Lehet, hogy felülvizsgáljuk a munkáltatói döntésen alapuló béreltérítéseket.
Debreceni Zsolt képviselő: A polgármestert fogják hibáztatni, ha nem tudunk bért fizetni, stb. Le van
írva, hogy nincs rá fedezet, és a tiszteletdíjra sincs fedezet.
Szakály Zsolt képviselő: Egy tollvonással azt mondtuk, szüntessük meg az álláshelyeket, amik
nincsenek betöltve. Kicsit más véleményen vagyok. Nem az igazgató helyettesi állással van gond. A
többivel van gond. Az ÁMK-nál két fő, az óvodánál egy fő, a könyvtárnál egy fő álláshely nincs
betöltve, és az önkormányzatnál van olyan állás, ami nincs betöltve. Ebben az évben öt dolgozó
álláshelye nincs betöltve, de a feladatát el kell látni. Lehet itt csökkenteni a létszámot, de itt volt egy
szó: racionalizálás. Az ésszerűsítésnek is vannak határai. Olyan dolgokról beszélünk, amiket még
senki nem lát előre. Senki nem tudja, hogy 2012. január 1-jétől mi lesz a helyzet. Olyan indulatok
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jöttek egy-két képviselőtől, ami a sötét helyzet felé mutat. A környező településeken nem hat, hanem
harminc, ötven, kétszázmillió forintról beszélgetnek, mégis nyugodtabbak, mint mi. Ez az egész úgy
jött ki, hogy most beadjuk az ÖNHIKI-t, és hogy megérkezett a közvilágítás számla. Azt most pár
köztisztviselőn és közalkalmazotton húzzuk be, hogy az E-ON hibázott? Ez nem racionalizálás. Az
étkezési támogatás elvonásával csak a közalkalmazottakat büntetjük. Hatvanezer forintos fizetésekből
veszünk el hatezer forintot. Elhangzott, hogy nem lesz fizetés. A fizetés kifizetése úgy tudom,
kötelező, akár a segélyé is. Még akkor is, ha hitelt veszünk fel.
Debreceni Zsolt képviselő: Hitelt viszont nem fognak adni.
Szakály Zsolt képviselő: Más önkormányzatoknál is megoldják ezt. Szó van a képviselői
tiszteletdíjakról. Amennyiben a törvényben az lenne, hogy nem jár tiszteletdíj, akkor is önként,
dalolva, ingyen vállaltam volna ezt a feladatot. Az elvégzett munkáért viszont mindenki, mindenhol
tartja a markát, akkor mi miért dolgozzunk ingyen? A képviselői megbízatás mellett is van társadalmi
munkánk, amiért én soha nem kértem pénzt. Amennyiben más ülne itt, ő is kérné a tiszteletdíját. Senki
nem áll úgy Nyírmártonfalván, hogy ingyen vállalná a képviselői megbízatást. A csődbiztos kérdése:
biztosan van erre élő példa, csak szerintem ott milliárdos köztartozások vannak. Azt mondta
Debreceni Zsolt, hogy kétezer emberért vagyunk felelősek. Így van. Ebbe a kétezerbe beletartoznak a
dolgozók is. Térjünk vissza az E-ON számlára: melyik a fontosabb? Égjen a közvilágítás, vagy az
iskolában legyen gáz, hogy fűteni tudjunk? A fűtés fontosabb. A lakosok is az utóbbit választanák. Ezt
a helyzetet nem a testület generálta. A megoldásban kell gondolkodnunk. Amennyiben a testület
megtette, hogy öt fő munkáját másokra testálta rá, és el van végezve mégis ez a munka, akkor mit
tegyünk még? Vannak települések, ahol bővült a létszám, mégis működnek. Mi pedig itt görcsölünk.
Nem tudjuk még azt sem, hogy itt marad-e az iskola működtetése. Az óvodai feladat az maradni fog.
nem tudjuk, hogy azok a bérek, amikhez hozzányúlnánk, hogyan alakulnak. Főleg a minimálbér
környékéről beszélünk, amit az állam meghatározott. Amennyiben még ebből is elveszünk,
ellehetetlenedik ezeknek a családoknak a helyzete is. Ebből a pénzből sem tudnak megélni. El lehet
gondolkodni az étkezési támogatás csökkentésén, de hol van az a többi plussz hat-hétféle adható
juttatás, amire az önkormányzati törvény lehetőséget ad, és máshol jár is? Pl. iskoláztatási támogatás,
stb. Nálunk soha nem voltak ezek a plussz juttatások. Nem tudunk jutalmakat osztogatni. A
munkáltatói döntésen alapuló eltérítéssel, az étkezési támogatással tudnánk honorálni a dolgozók
munkáját. Azt a munkát, amit bárki, aki nem szakmabeli, nem tud megítélni. Elvehetjük ezt az
étkezési támogatást, de ez mindenkinek a lelkiismeretére van bízva. Húsz-huszonöt éve dolgozó
emberek nem csak az erkölcsi, hanem anyagi megbecsülését is érinti ez a dolog. Én ezt nem akarom.
Amennyiben mind a hat pontot meglépnénk, akkor is űr marad a költségvetésben. A legjobb megoldás
a szolgálati lakás és a telek értékesítése. Akkor egy kis időt nyernénk. Ideig-óráig. Polgármester úr is
mondta, hogy egy embernél van két hónap, a másiknál pedig van felmentéssel járó bér, ezek is nagy
áldozatok voltak, mégsem tudtunk előrébb lépni. Pedig jelentős megtakarítást értünk el ezekkel. Az
áramszámlával viszont még hátrébb kerültünk. A megoldás nem bennünk rejlik. Ha nincsenek meg a
feltételek, amikkel ebből a helyzetből kijöjjünk, nem fogunk belőle kijönni. Amennyiben nincs külső
kéz, márpedig úgy halljuk, nem nagyon lesz meg, még lentébb kerülünk. Lehet ezért valakikre taposni,
de ezzel nem leszünk feljebb. Az országban sem tudják, mi lesz a helyzet. A legfontosabb a település
működő képességének megmaradása. Azt kell megnézni, milyen áron. Megint a dolgozókon húzunk.
Jegyző úr mondta, hogy pár éve még ötvenhárom dolgozó volt összesen, most harmincnyolc. Mégsem
vagyunk előrébb. Lassan ott tartunk, hogy csak pár dolgozó lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezt akarják.
Szakály Zsolt képviselő: Ráadásul azt hallottam, hogy a közcélú foglalkoztatáshoz is többet kell majd
hozzátenni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elhangzott itt más önkormányzatok helyzete. Egy nagyobb
költségvetésű önkormányzatnak könnyebb a helyzete, ha még hitelt is kell felvennie. Nagyobb a
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bevételük. Nekünk szinte alig van bevételünk. Amikor mi mindent kifizetünk, alig marad valami a
számlán. Nem ugyanez a helyzet Vámospércsen, Nyíracsádon, mivel több marad nekik hónap végén.
Debrecent sem zavarja a nagy hitelállomány a bevételek miatt.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Arra kérnék mindenkit, gondoljuk át, melyek azok a döntése,
amiket meghozunk! Ne használjuk fel minden lehetőségünket! És ne harminc ember fején jöjjünk ki a
gödörből!
Debreceni Zsolt képviselő: Nem minősítettem senkinek a munkáját. Üljünk le, és tájékoztassuk a
dolgozókat arról, mi várható, mit tehetünk azért, hogy január 1-jén fizetés legyen, és fűtés legyen! Az,
hogy odamegy a TIGÁZ, és kikapcsolja a gázt, az is ugyanolyan probléma, mint hogy kevesebb a
fizetés. Én erre próbáltam figyelmeztetni, amikor azt mondtam, lemondok a tiszteletdíjról. A biztos az
már biztos, a bizonytalan az bizonytalan. Ki lehetne egy válságtervet dolgozni, de az idő sürget.
Gajdos István képviselő: Olyan helyzetben vagyunk, amiről nem mi tehetünk. Lehet, hogy ez egy
hosszú folyamat része, lehet, hogy lassú, de lehet, hogy gyors folyamat része. Évekre nyúlik vissza ez
a megszorítás dolog. A jövő évről ne is beszéljünk! Nem tudjuk, mi lesz. Amennyiben ilyen feltételei
vannak a működésnek, akkor ezt kell megoldani! Tudom, hogy ez érdekeket sért. A bevétel csak az
állami normatíva. A költségvetésünk 30%-a személyi jellegű juttatás. Nem nagyon tudunk máshoz
hozzányúlni. Tudjuk, hogy mindenkinek gondot okoz ez, de egy önkormányzat esetében ezt másképp
kell látnunk. Az állami normatíva az fix pénz, sajnos arra vagyunk hagyatkozva. Amennyiben 2012ben hitelt sem tudunk felvenni, akkor mi lesz? Támogatnám, hogy az üres szolgálati lakást
értékesítsük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az fedezetül szolgál a hitelhez.l
Gajdos István képviselő: Ott van a telek is. Sajnos az önkormányzat mozgástere nehéz. A személyi
jellegű kiadás a költségvetés nagy része, még ha kevés ember dolgozik is itt. Ehhez tudunk
hozzányúlni. Középtávon az országban munkahelyek fognak megszűnni. A kormány valamilyen
szinten a közcélú munkát próbálja megoldani. Azt nem tudom elképzelni, hogy ne legyen közcélú
foglalkoztatás. Az állam kiadása nőni fog, ha munkahelyek szűnnek majd meg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíradonyban volt tanácskozás, ahol részt vettem. Képviselő úr
azt mondta, hogy van a frakcióban, aki minden tud, van, aki csak sejti, mi lesz a helyzet, és van, aki
pedig semmit sem tud. Tehát még sok minden képlékeny állapotban van.
Antal Gábor képviselő: Mi az ÖNHIKI pályázat beadási határideje?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most péntek.
Antal Gábor képviselő: Értem. Nyilván időzavarban vagyunk. Jegyző úrnak mondanám, hogy nem
szabad a testületet konkrét számok, kimutatások nélkül döntéshelyzet elé állítani. Még az éjszaka is
azon gondolkodtam, hol lehetne, mit lehetne csinálni. Meg az, hogy ha a pedagógusoktól elvesszük a
pótlékokat, az mennyit jelent összesen. Amennyiben látnám ezt, akkor tudnék hozzászólni. Így nem.
Bizony, nagyon siralmas a helyzet. Az itt dolgozó köztisztviselőknél több éve nem volt béremelés.
Balázs László jegyző: Hat éve nincs béremelés.
Antal Gábor képviselő: Van az az 5-6% mértékű béren felüli eltérítés, arra a hetven-nyolcvanezer
forintra…. Ez vonatkozik a közalkalmazottakra is. Rettenetes dolog lenne még hatvanezer forintból is
elvenni négy-ötezer forintot. Ezért ki kellett volna számítani ezeket az összegeket! Szerintem is lépni
kell viszont valamit. Ugyanis ha nem fog a közvilágítás működni, vagy ha nem tudjuk működtetni az
ÁMK-t, akkor nincs erkölcsi alapom arra, hogy a tiszteletdíjamat felvegyem. Akkor lemondok év
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végéig róla, és majd látjuk, hogy mi lesz. A következő évbe ne menjünk bele! Ezt az évet próbáljuk
meg rendezni! Sok lehetőségünk nincs. Félek, hogy a szolgálati lakást nem tudjuk két hónapon belül
eladni. Elmentek már létszámcsökkentéssel emberek, viszont a gyermeklétszám is sajnos sokat
csökkent. Közhasznú foglalkoztatással betölteni munkaköröket, év vége felé már erre sincs nagyon
lehetőség. Felülvizsgálhatjuk az önkormányzati közkifolyók vízfogyasztását is! Nem kötelező fizetni
nekünk ezeknek a vízfogyasztását. Ahol a lakos onnan fogyaszt vizet, fizesse ki! Köteles fizetni,
jogszabály szerint tarifa van erre. Én nem csak az ÖNHIKI-témában gondolkodom, hanem, hogy év
végéig mit lehet még megtakarítani. Gondolkodtam azon is, hogy a közvilágítási lámpatestek
számának ötven százalékos csökkentését nem lehetne-e meglépni. Belterületen szinte minden
oszlopon, de legalább minden másodikon van lámpatest. A Debreceni úton mindenhol van. A szűk
belterületen mindenhol van közvilágítás. A közvilágítási számla jelentős összeg. Ha lehetséges lenne,
akkor a kereszteződéseknél mindenhol meghagynánk, boltoknál, intézményeknél szintén. Máshol
pedig csökkentenénk. Tudni kellene, hogy ez mennyi megtakarítást jelentene! Ne szerelje le az E-ON,
de ne világítson!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem akkor le kell szereltetni.
Antal Gábor képviselő: Azt gondolom, mi képviselők felelősek vagyunk mindaddig, amíg nem tudják
az ellenkezőjét állítani. Mindaddig, amit meg kellett lépni, meg lépjük, nem tudják az ellenkezőjét
állítani. Van egy határ, ahonnan már nem tudunk lépni. Azt lépjük meg, amit lehet! Sok lehetőségünk
nincs, ez elhangzott. Így igaz, de azt gondolom, hogy ha az intézményeknél fűtés gond, vagy működés
gond lenne, amiért a pedagógus nem tudná a gyereket oktatni, akkor nincs erkölcsi alapom a
tiszteletdíj felvételére. Nem a tiszteletdíjért lettem képviselő, bár jól jön ez az összeg, de ha ezen
múlik, hogy az oktatási intézmény működjön, akkor lemondok róla.
Szakály Zsolt képviselő: Nem ezen múlik.
Antal Gábor képviselő: Azt gondolom, az is felelősség, hogy a béreket tudjuk biztosítani. Felelősséget
érzek azért is, hogy az itt dolgozók kapják meg a bérüket. Azt nem tudjuk, hogy az a kis plussz
mennyit jelent. Másik dolog a közüzemi számlák kifizetése, a harmadik pedig az intézmények
működtetése. Ez a legfontosabb három dolog. Nem tartom rossz dolognak azt, hogy üljünk le a
dolgozókkal, őszintén beszélgessünk el velük, és elmondani a problémákat. Mert azt fogják mondani,
hogy könnyű volt a testületnek bizonyos dolgokat meglépni, és hogy könnyű volt tőlünk azt a kétháromezer forintot elvenni. Nyilván sejtik a dolgozók is, és látom is, hogy bántja őket az
önkormányzat pénzügyi helyzete. Én szívesen leülök velük beszélgetni. Egyetértek viszont azzal, hogy
az a legnagyobb érvágás, ha hozzányúlunk ahhoz a pénzhez, ami nem emelkedett évek óta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A határozati javaslat 1. 2. 5. pontját az elfogadandó határozatban
teljes egészében benne hagyhatjuk. A 3. pontot esetleg elfogadhatnánk úgy, hogy a munkáltatói
döntésen alapuló juttatások felülvizsgálata. A 4-es és 6-os pontokat akkor kihúznánk a határozati
javaslatból! Az ÖNHIKI-nél viszont figyelembe veszik a képviselői tiszteletdíjakat is!
Szakály Zsolt képviselő: Azt nézhetik. És amúgy megállja a helyét, ha egy ilyen mondat lesz benne az
ÖNHIKI-ben?
Balázs László jegyző: Tavaly az ÖNHIKI pályázatnál maximum tizenhétezer forint tiszteletdíjat
ismertek el.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy a képviselő-testület majd elfogadjae azt a helyzetet, hogy a tiszteletdíjak kifizetése előtt mindenképp előbb béreket és a segélyeket
fizessük ki? Nem azért nem fizettem többször tiszteletdíjat, mert nem akartam, hanem mert nem
tudtam. Nem egyszer nem tudtunk fizetni, de ha volt pénz, akkor fizettünk tiszteletdíjat.

12

Gajdos István képviselő: Antal Gábor javaslatát a közvilágítási lámpatestek számának csökkentéséről
írjuk be a 7. pontba!
Antal Gábor polgármester: Meg kell vizsgálni, mely helyeken jöhet ez szóba!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Akkor az elhangzottak szerint javaslom a határozati
javaslat elfogadását. Amennyiben el lehet kerülni, akkor nem lépjük meg
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Tehát akkor csak felülvizsgáljuk a béren felüli juttatásokat.
Antal Gábor képviselő: A dolgozókkal mindenképp üljünk le beszélgetni!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát elfogadjuk-e a fentiek szerint a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza:

107/2011. (IX. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete:
a 2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása, valamint az önkormányzat és intézményei működése
folyamatosságának biztosítása és pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása érdekében a
következő racionalizálási intézkedéseket teszi meg:
1. ÁMK igazgató helyettes állás végleges megszüntetése.
2. Polgármesteri hivatal gépkocsi vezetőjének nyugdíjazása miatt megüresedett álláshely
végleges megszüntetése.
3. Munkáltatói döntésen alapuló juttatások felülvizsgálata (köztisztviselők,
közalkalmazottak).
4. Az intézményeknél nyugdíjazás következtében megüresedett álláshelyek
megszüntetése.
5. Közvilágítási lámpatestek ötven százalékos csökkentése
Felhívja a polgármestert, hogy e határozatot az ÖNHIKI pályázat eredményének
függvényében hajtsa végre.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. november 20.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
k. m. f.
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/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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