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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. február 20-án tartott üléséről (közmeghallgatás keretében)

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők
Balázs László jegyző
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető

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 pont
megtárgyalására, az alábbi kiegészítéssel:
- Első napirendként ismertetném a HBM-i Kormányhivatal törvényességi felhívását.
- Második napirend a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet, valamint az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztés és határozati javaslat.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. A HBM-i Kormányhivatal törvényességi felhívásának ismertetése a közterület
használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete,
valamint előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
1. NAPIREND
(A törvényességi észrevétel a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály
Csaba polgármester:
(Szóban ismerteti a HBM-i Kormányhivatal
törvényességi felhívását teljes terjedelmében.) Jegyző úr a felhívást olvasta, a rendelet
egységes szerkezetbe foglalását elkezdte. A Family Frost Kft. mozgóárusítást végez a
településen. Nagy nehezen, több év után fizettek valamennyi díjat, de törvényességi eljárás
lefolytatását kérték a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól Mi felszólítottuk a Kft-t, hogy
fizessenek, vagy ha nem, akkor lefoglaljuk az autójukat, ha továbbra is engedély nélkül
árusítanak. Azt is elmondtuk, hogy két lehetőségünk van, vagy csökkentjük a díjat, vagy
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pedig hozzáemeljük a többi közterület díjat is az ő általuk fizetendő díjhoz. Az új, egységes
szerkezetbe foglalt rendeletünket határidőre benyújtjuk a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz.
Balázs László jegyző: A március végi testületi ülésre előterjesztem az új rendeletet.
Határozatban kell kimondania testületnek, hogy a felhívást tudomásul veszi. Megbízza a
jegyzőt, hogy a rendeletet foglalja egységes szerkezetbe, törekedjen a díjak felülvizsgálatára,
valamint a diszkrimináció kerülésére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e a testület? (Kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
10/2012. (II. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A közterület használatának szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívást tudomásul veszi.
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet egységes szerkezetbe történő
foglalásáról a HBM-i Kormányhivatal által leírt szempontok szerint
gondoskodjon. A rendelettervezet készítése során törekedjen a díjak
felülvizsgálatára, valamint a diszkrimináció elkerülésére.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2012. március 28.
2. NAPIREND
- A rendelet-tervezet a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról szóló
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
- Az Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetési előirányzatának egyeztetéséről
szóló írásos emlékeztető a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalta a
napirendet az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról. A költségvetés is új szerkezetű.
Megbeszéltük, mennyiben változott, és mennyiben több munkával járt az elkészítése.
Meglepő, hogy mekkora likvidhitellel tervezzük a költségvetést. Eddig sokkal nagyobb
működési hiányokkal terveztünk. Jó dolog, hogy a tavalyi évet pozitívan zártuk, de pénzügyi
csoportvezetőnk elmondja, miből is adódik ez. A teendőket, feladatokat megbeszéltük,
javasoljuk elfogadásra az előterjesztést.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van. Apró kis javítás van az
előterjesztés harmadik oldalán. Az átengedett központi adók aránya nem 22,56%os, hanem
20,56%. Az intézményi működési bevétel aránya pedig 4,08% helyett helyesen: 4,6%. Az
előterjesztés 4. oldalán a szociális hozzájárulási adó összege 31.25 ezer Ft-ban van
feltüntetve, ez helyesen: 31.252 ezer Ft. Az ez évi költségvetésünk tervezése teljesen
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másképp zajlott, mint az eddigi költségvetések készítése. Az Államháztartási törvényt
decemberben megváltoztatták, januárban életbe lépett a törvény végrehajtási rendelete. Külön
költségvetést kellett készítenünk az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, az
intézményünknek (vagyis az ÁMK-nak), valamint a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatnak
is. Rengeteg feladat van, új alapító okiratokat kell készíteni. A járási rendszerre törtnő áttérést
készítik elő. Külön kell könyvelnünk mindent, külön beszámolót, mérleget kell készíteni. A
járások bizonyos feladatokat 2013. január 1-jétől átvesznek. heti két-három alkalommal tíztizenkét oldalas írásokban sorolták, mit, hogyan kell most elkészítenünk. Folyamatban van az
alapító okiratok elkészítése is. Mindenintézménynek külön adószáma van. Rendkívül nagy a
bizonytalanság a felügyeleti szerv részéről is. Ugyanarra a kérdésre többféle válasz is
érkezett. A költségvetés összességében stabilnak tűnik. Pozitív eredménnyel fordultunk, mivel
tavaly december 28-án 7.100 ezer Ft érkezett a számlánkra. Ebből 1.400 eFt az ÖNHIKI
plusz támogatás volt. A többit a közfoglalkoztatással összefüggésben kaptuk, de ez az összeg
feladattal terhelt, el kell vele számolni a közfoglalkoztatásra. Tanultak azért a tavalyi évből,
mivel a segélyekre már január 2-án megkaptuk az állami részt is. A bérköltségek
emelkedtek a rendelet-tervezet szerint. Ez abból adódik, hogy a startmunka programban ötven
ember kezdett el dolgozni, ezt már be kellett tervezni a költségvetésbe. A tavalyi nyugdíjba
vonulások miatt tizenkét-tizennégymillió forinttal kevesebb lenne egyébként a bérköltségünk.
Amennyiben ezt nem tudtuk volna meglépni, több lenne a hiányunk. A rendszer alakulóban
van. Az összes szerződést módosítanunk kell a számlaszámok miatt: telefon, gáz, víz, villany,
minden egyéb szolgáltató, beszállító, akikkel kapcsolatban állunk. A fejlesztéseknél óvatosan
terveztünk, várjuk, hogy a szennyvíz-pályázatot elbírálják. A szennyvíz önerő esetén már
minisztériumi engedély szükséges a hitel felvételéhez. Az önkormányzati házipénztárral
együtt összesen négy házipénztár fog működni ezentúl. Kérdés?
Gajdos István képviselő: Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege, ami ide le van írva.
Ez az összesen? Amennyiben hozzáadom az önkormányzatét és a polgármesteri hivatalét,
akkor már több. Nem egyezik.
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: A bevételi és kiadási főösszeg 348.715 eFt.
Amennyiben a táblázatokat egyenként összeadjuk, akkor pontosan annyi.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendelet-tervezetben 337.113 eFt költségvetési bevétel,
és 337.595 e Ft költségvetési kiadás szerepel.
Gajdos István képviselő: A negyedik táblázatban még ott van külön önkormányzat,
polgármesteri hivatal, és ÁMK. Mindenfelé más szám jön ki.
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Nem mindegy, hogy finanszírozási bevételről,
vagy költségvetési bevételről van szó. A hiányt finanszíroznunk kell fejlesztési hitellel. Az 1.
sz. melléklet (bevételi oldal) tizedik sora és az 1. sz. melléklet kiadási oldala 5. sor
különbözete adja a hiányt. Így épül fel a táblázat. A finanszírozási műveleteknél szerepel
15.384 eFt. A kiadás több, mint a bevétel, ezért költségvetési hiány van. Ezt finanszírozni
kell. A likvidhitellel finanszírozzuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Pénzforgalmi szemlélettel kell tervezni a költségvetést.
Balázs László jegyző: Az Államháztartási törvény szabályai szerint.
Kövér Mihály Csaba polgármester:
A költségvetési garnitúra adott a költségvetés
elkészítéséhez.
4

Madarászné Mindig Erzsébet képviselő:
bevonható?

A pénzmaradvány szakfeladattal terhelt. Ez

Bondárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Igen. Valójában ez a pénz meg van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tényleges pénzként kezelhetjük, de feladattal terhelve.
Alá kell támasztani, hogy arra költöttük el, amire kaptuk. Állítólag a startmunkára egy havi
munkabért előre utalnak, és a dologi kiadás hetven százalékát is ideadják, hogy be tudjunk
vásárolni. Ez jó dolog. Terveztünk egy gréderre is.
Gajdos István képviselő: A dologi kiadások úgy működnek, hogy attól függ, hová lesznek
könyvelve. Szét van választva minden? Pl. épületfenntartás, stb.?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen.
Gajdos István képviselő: Mi akkor a dologi kiadás a hivatal esetén?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Fűtés, postázás, irodaeszközök, fénymásoló papír,
festék vásárlása, stb. Olyan formában fog működni, hogy az önkormányzat jogosult az állami
normatívára, abból tesszük át az intézmény és a polgármesteri hivatal számlájára a
normatívát.
Debreceni Zsolt képviselő: A működési hitel és a likvidhitel az nem ugyanaz az összeg?
Bodnárné Papp Éva képviselő: A hiányt finanszíroznunk kell. Felveszünk tizenötmillió
forint hitelt ezért, viszont ott van még a tizenegymilliós fejlesztési hitelünk, amit szintén
törlesztünk.
Debreceni Zsolt képviselő: Nem látom máshol a 348.715 eFt-ot. Ha összeadok mindent, nem
annyi.
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Nem kell összeadni, mert a bevétel és a kiadás
különbségéről van szó.
Gajdos István képviselő: Mit jelent az adósságot keletkeztető ügylet?
Bodnárné Papp Éva: Amennyiben csinálunk egy beruházást, és hitelt akarnánk felvenni rá.
Mint pl. majd a szennyvízhez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Erre azért van szükség, hogy lássa a Kincstár és a
Minisztérium, milyen tervezett hitelfelvételek vannak az önkormányzatoknál.
Gajdos István képviselő: Mi köze ehhez a bevételnek?
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Meg van határozva, hogy a saját bevétel hány
százalékáig vehetünk fel hitelt.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem rossz jelen helyzetben ez a költségvetés. Van-e
mégis esélyünk az ÖNHIKI-pályázatra?
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Majd látjuk a feltételeket.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nekünk az E-ON felé
kötelezettségünk.

két évre van fizetési

Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Már megállapodtunk velük a részletfizetésben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudjuk még az ÖNHIKI-pályázat feltételeit. Évek óta
azokat a számlákat vesszük előre, amiket előre kell venni, pl. óvodakonyha élelmiszer
beszállítók számlája, stb.
Balázs László jegyző: Az új Államháztartási törvény szerint 2013. január 1-jétől már nem
lehet hiányt tervezni sem. Szerintem ÖNHIKI sem lesz jövőre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az egész, korábban már megszokott költségvetési
rendelet szerkezettől eltér most a rendeletünk.
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Lehet, hogy még a közvilágításra fizetendő
részletek kifizetését is be kellene tervezni most, ha nem lehet 2013. január 1-jétől hiányt
tervezni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az állam 2013-tól az iskolákat átveszi, mint fenntartó.
Mit vesz el majd az állam a bevételeinkből? Gépjárműadót, vagy SZJA-t? Nem tudjuk.
Amennyiben pl.
a normatíva az iskolára csak hatvanmillió forint,
de belekerül
kilencvenmillió forintva, akkor nem tudjuk, honnan von el rá esetleg pénzt.
Balázs László jegyző: Az intézmény vezetőjével s a szakszervezettel
tervezetének egyeztetése megtörtént.

a költségvetés

Gajdos István képviselő: A költségvetésben az Óvoda utca is benne van?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvoda sarkánál lévő villanyoszlopok áthelyezéséről
és a sarok kiszélesítéséről van szó. Az oszlopok áthelyezése kb. egymillió forintba kerül.
Szakály Zsolt képviselő: Tavaly felmérték az összes oszlopot, hogy hol van. Nem lehet, csak
úgy áthelyezni.
Balázs László jegyző: Telekalakítási vázrajz, engedély szükséges.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadják-e kérdezők a választ?
Kérdezők a válaszadást elfogadják.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Az előterjesztés negyedik oldalán vannak javaslatok a bevételek
növelésére és a kiadások csökkentésére. Van, amivel egyetértek, pl. a dologi kiadások
csökkentésével. Hagyományos izzókat használunk néhol, cseréljük ki ezeket energiatakarékos
izzókra! A szabad kapacitás kihasználását az épületek bérbeadásánál kiegészíteném eladásra,
pl. az Óvoda utcai telkünk eladására, valamint a Jókai utcai bérlakás eladására. Az
értékmegóvásra költenünk kellene picit. további intézkedéseknél felírtam a hivatal autóját.
6

Nem sok értelme van, hogy itt áll. Le kellene műszakiztatni, és el kellene adni. Antal Gábor
képviselő pedig korábban javasolta a közvilágítási lámpatestek számának csökkentését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az nincs elfelejtve.
Szakály Zsolt képviselő: A kommunális adó emelésével nem értek egyet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Ezek a javaslatok voltak az előterjesztésben. A
szolgálati autót leműszakiztatjuk. Meg kellene nézni, hogy a fenntartása sofőr nélkül
mennyibe kerül. Ez a kevesebb, vagy az, hogy ha menni kell, és mindenki elszámolja az
utazást? Nem ragaszkodom az autóhoz, ki kell számolni, hogy melyik az olcsóbb! Az
energiatakarékos izzók megoldhatók. A közvilágítási lámpák kérdésében viszont az E-ON és
az E-SZER is érintett. Elő kell venni a szerződéseket. Amennyiben nincs más hozzászólás,
javaslom először az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását. Elfogadja-e a képviselő-testület a
határozati javaslatot?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
11/2012. (II. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a jegyzőkönyvhöz mellékelt táblázatban bemutatottak szerint
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendelet-tervezetet elfogadjuk-e az elhangzott
kérdésekkel és hozzászólásokkal együtt?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2012. (I. 20.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012.
évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1)
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményekre)
terjed ki.
(1)

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
327 113 E Ft Költségvetési bevétellel
337 595 E Ft Költségvetési kiadással
10 482 E Ft költségvetési hiánnyal
10.482 E Ft -ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.

(2) A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 15.384 ezer Ft Likviditási hitel
felvételét tervezi és 11.120. ezer Ft hitel törlesztést irányoz elő.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
felhalmozási pénzmaradványát 6 218 ezer Ft-ot felhalmozási célokra veszi igénybe

(4)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
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(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6)
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján
hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8.
melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza
meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a
11. ,11.1., 12., 12.1 12.2, ,13., 13.1. mellékletek szerint határozza meg.
Az önkormányzat a kiadások között 1000 E Ft általános, 2000 E Ft céltartalékot állapít meg.
A képviselő-testület a polgármesternek az általános tartalék felett 500 E Ft-ig rendelkezési
jogot biztosít utólagos beszámolással.
A céltartalék teljes összegét beruházási célok megvalósítására használjuk.
 Óvoda utca építése ( villanyoszlopok állítása, út bővítése, építése)
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület
fenntartja magának.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát
38 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 68 főben állapítja meg a képviselőtestület a 14. melléklet szerint.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
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(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha
az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert
jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi
önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
10

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 38/1997. kt számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezeti.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a kistérségi társulás útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. január 01-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:
az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2011.(XII.20) kt számú rendelet.
Nyírmártonfalva, 2012. február 20.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző
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E rendelet kihirdetve: 2012. január 21.
Balázs László
jegyző
Kövér Mihály Csaba polgármester: A könyvvizsgálói
képviselő-testület?

jelentést tudomásul veszi-e a

Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság javasolja tudomásul
vételre a könyvvizsgálói jelentést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozza:
12/2012. (II. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezethez mellékelt könyvvizsgálói
jelentést tudomásul veszi.
Felelős: -Határidő: --

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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