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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 13-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Papp Sándor (6 képviselő)
Szakály Zsolt képviselő később érkezik a testületi ülésre.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK igazgató
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol:

----

A testületi ülés megtartása közmeghallgatás keretében történik.
A közmeghallgatáson megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a napirendi pontok kiegészítésére
az alábbiak szerint:
Egyebek napirendi ponton belül:
A) Tájékoztató Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Sportkoncepciójának végrehajtásáról
B) Előterjesztés az EU Élelmiszersegély Csomag jogosultsági körének megállapításáról
C) Előterjesztés Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
folyószámlahiteléhez történő kezességvállalásról
Zárt ülésen belül:
Szűcsné Tardi Ildikó közoktatás vezetői képzésének támogatása.
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadja.
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NAPIREND:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Előterjesztés a települési önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről
(A napirend tárgyalása KÖZMEGHALLGATÁS KERETÉBEN történik.)
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Előterjesztés a települési ivóvíz szolgáltatási megállapodás módosításáról és
kiegészítéséről
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2013. évi közművelődési
munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2014. évi
munkaterv jóváhagyásáról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK megbízott vezető
5. Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztés: írásban
Előadó: Molnár Gábor Sportegyesület elnöke
6. Előterjesztés az ÁMK vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Előterjesztés az önkormányzati segélyek megállapítása iránti kérelmekről
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Egyebek
A)

B)

C)

D)

Tájékoztató
Nyírmártonfalva
Községi
Önkormányzat
Sportkoncepciójának
végrehajtásáról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés az EU Élelmiszersegély Csomag jogosultsági körének megállapításáról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati
Társulás folyószámlahiteléhez történő kezességvállalásról
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Szűcsné Tardi Ildikó kérelme közoktatás vezetői képzés költségének támogatására
Előterjesztés: szóban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez. Múlt héten
szennyvízberuházással kapcsolatos koordinációs értekezletet tartottunk, amelyen jelen volt a
kivitelező, a műszaki ellenőr, jogász, munkaszervezet képviselője, valamint a Vízmű Zrt. részéről is
megjelentek. A kiviteli szerződés aláírásra került, a kivitelező tervei szerint március 15. után
elkezdődik a beruházás, egyszerre a két településen. Az uniós forrással és a BM Önerő alappal a
beruházás 100%-ban finanszírozásra kerül, sem az önkormányzatok sem a lakosság részéről nem kell
önrészt hozzá tenni. A KEOP támogatásra előleg kérhető, a BM Önerő Alap forrás pedig
utófinanszírozású. Az utófinanszírozás miatt a társulásnak ötvenmillió forint összegű hitelre van
szüksége. Úgy látom, hogy a kivitelező nem egy-két beruházást folytatott már le. A beruházás során a
pályázat miatt folyamatos kommunikációs kötelezettség van, így sajtó, internet, tájékoztató
kiadvány, lakossági fórum megtartását kell biztosítani. Valószínűleg lesz kellemetlenség a beruházás
kivitelezése során, pl. a gépjárműforgalom elterelése, de megpróbáljuk ezeket a kellemetlenségeket
minimálisra csökkenteni. A Kossuth utca a beruházás után teljesen új aszfaltot kap, a többi út esetén
útpadka mellett, a lehető legkisebb bontással próbáljuk meg elvégezni a munkálatokat.
Szakály Zsolt képviselő megérkezett a testületi ülésre. (13 óra 25 perc, 7 képviselő van jelen.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kivitelezés ütemtervétől el lehet térni, valószínű lesz is egy kis
eltérés. Találkozhatnak a kivitelezők olyan közművel is, ami esetleg nem szerepelt a térképen. A
beruházás vége 2015. június 30. Benyújtják majd a szennyvíztelep létesítési engedélyét. Az
engedélyeztetés kb. 30-60 napot vesz igénybe. Ősszel megépítik a szennyvíztelepet is. A próbaüzem
miatt szerintem az első részeket már rá fogják kötni. Végeztek már próbafúrásokat is a lehetséges
alvállalkozók. A településen a kivitelezők itt lesznek 2015. őszéig az utómunkálatok miatt.
- Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szeméttelep rekultiváció műszaki átadás-átvétele
hiánypótlással megtörtént, még egyszer át kell gereblyézni a területet. A szeméttelep teljes
felszámolása után várható, hogy egyéb helyeken is megjelenik majd a szemét.
- Vásároltunk egy darab homlokrakodót, amit a régi MTZ-re szereltünk fel. A konyha-óvoda közmű
szétválasztása kevesebb összegbe került, így a felszabadult pénzeszközből vásároltuk meg a
homlokrakodót hatszázötvenezer forintért.
- Van-e kérdés?
Gajdos István képviselő: Október-novemberben a próbaüzem megtörténik a szennyvíz beruházás
esetén. Mindenki saját maga fogja megoldani a rákötést?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Már a pályázat benyújtásakor is úgy volt, hogy a rákötés az
ingatlantulajdonosok költsége. Ennek a költségnek jelentős része igazán a föld kiásása, amennyiben
valaki ezt saját maga megoldja, nem hiszem, hogy egy vízszerelő magas árat fog kérni a rákötésért. A
rendszerrel nagyobb áramszünet esetén sem lesz gond, mivel a rendszer kilencven százaléka
gravitációs lesz. Az összegyűlt szennyvizet viszont a település határától nyomott rendszer viszi
tovább. Nyilván ehhez szükség lesz aggregátorra is.
Papp Sándor képviselő: Nyomáspróba előtt is rá lehet kötni az ingatlanokat a rendszerre?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem nem, először a gerinchálózatot át fogják adni és ha
minden rendben van, csak akkor lehet rákötni ingatlant. Sárga és piros Fidic könyv szerint történik a
beruházás kivitelezése. Lehet, hogy szakaszonként fog megtörténni a nyomáspróba. Lakossági
hozzájárulást tehát nem kell fizetni. Ahol viszont elvezetik a csatornát, és van bevezetett víz, és
mégsem fog rákötni a tulajdonos, abban az esetben kötelező kivetni a környezetterhelési díjat.
Vállalhatja az ingatlantulajdonos, hogy nem köt rá a rendszerre, de akkor számlával igazolt
szennyvízszippantást kell végeztetnie. Amennyiben a mi szennyvíztelepünk bezár, oda már nem lehet
szennyvizet szállítani, így a szennyvízszippantás költsége jelentősen meg fog emelkedni.
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Elfogadják-e kérdezők a válaszadást?
Kérdezők a válaszadást elfogadják.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel, a
kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --

2. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A könyvvizsgáló az anyagot áttekintette. A pénzügyi-ügyrendi
bizottság tárgyalta a napirendet. Nagy változások vannak ez év elejétől fogva, és új könyvelési
rendszer kerül bevezetésre. Ez több munkát jelent, a beszámolókat is kétféleképpen kell majd
elkészíteni. A költségvetés nagyságrendjében a tavalyihoz hasonló. A feladatalapú finanszírozás
Nyírmártonfalva település esetében többé-kevésbé jól lefedi a feladatokat. A tavaly évi
pénzmaradvány feladattal terhelt. A dologi kiadások és a személyi juttatások a tavalyi szinten vannak
betervezve. A törvény által biztosított Cafetériát ez évben is biztosítjuk. A felhalmozási kiadások
között szerepel a játszótér, telek vásárlás, óvodai tornaszoba kialakítása, és a szennyvíztársulás
részére biztosítandó ötvenmillió forint folyószámla hitel költsége is. Nagy eltérés tehát nincs a tavaly
évi költségvetéshez képest. A közmunkaprogramokat ugyanúgy beterveztük, de nem tudjuk, mikor
fognak elindulni. Egyenlőre nincs döntést, azt mondták, lehet, hogy csak májustól indulnak a
programok, kivéve a mezőgazdasági programot, ami márciusban indul. Február 28-án pár
adminisztrátor és az óvodai kisegítő szerződése is, nem látható egyenlőre, mikor tudjuk őket újra
alkalmazni.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A rendelet-tervezet elkészítését követően érkezett információ a
kincstártól a forgótőkére vonatkozóan, ami százötvenezer forint. Így a rendelet 2. § (1) bekezdésében
költségvetési egyenleg 21.408 eFt, a működési egyenleg 18.895 eFt. A százötvenezer forint
átvezetésre került az érintett mellékleteken is, de a bevételi és a kiadási főösszegben nem történt
változás. Ezzel a belső átrendezéssel javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendet.
Javaslatokat láttunk az anyagban megfogalmazva. A költségvetés viszonylag valóban hasonló a tavaly
évi költségvetéshez. Költségvetési hiánnyal nem terveztünk. A helyzet nem túl rossz, de továbbra is
takarékos gazdálkodásra van szükség. Rengeteg kötelező feladat van. A bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
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Reszler György független könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentés is tartalmazza a százötvenezer
forint forgótőke változást. Jelentős számviteli változások vannak, ez évtől teljesen új jogszabályok
szerint kell az elemi költségvetést és az elszámolásokat is elkészíteni. Az új rendszer
többletfeladatokat hárít az új rendszer a pénzügyi munkatársakra. A Kincstárral együttműködve a
beszámolást is rendben el fogjuk végezni. Hiányt nem lehet tervezni, van egy költségvetési egyenleg,
az előző évi pénzmaradványt került betervezésre a bevételek és kiadások közötti különbözet
fedezetéül. Az javaslom, fogadja el a testület a rendelet-tervezetet, ami formailag és tartalmilag is
megfelel a jogszabályoknak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e?
Szakály Zsolt képviselő: A 8. sz. melléklet IV. pontjában szerepel tárgyi eszközökből, inmateriális
javakból származó bevétel: 1.905 eFt. Mit takar ez pontosan?
A 10. sz. mellékletben szerepel egyéb kisértékű beszerzés: 308 eFt hűtőszekrényre. Ezt hová
tervezzük?
A 16. sz. melléklet 31. pontjában szerepel 254 eFt iskolai sport támogatásra. Mi fér ebbe a
keretbe bele?
Átadott pénzeszközöket is tartalmaz a tervezet. Két szervezetet támogatunk. Le lett-e
egyeztetve ezekkel a szervezetekkel, hogy mennyi támogatást biztosítunk ebben az évben? A
polgárőrség részére adott támogatás mértéke csökkent a tavaly évihez képest, a
sportegyesületé pedig stagnál.
Antal Gábor képviselő: A 16. sz. melléklet tartalmaz zöld terület kezelés címen 5.600 e Ft összeget.
Mit takar és mit tartalmaz ez az összeg? Készült egy emlékeztető egy előzetes egyeztetésről az ÁMK
megbízott vezetőjével az anyaghoz. Az intézményvezető megállapítja, hogy a rendelkezésre álló
létszámmal nem tudja ellátni a feladatokat, ezért kéri egy plusz létszámhoz a forrás hozzárendelését.
Nem találtam az anyagban erre plusz forrást. Mi lesz a továbbiakban ezzel?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, lezárom a kérdések körét.
Válaszolok. A 8. sz. mellékletben beterveztük a régi traktor és pótkocsi értékesítését. Ezt tavaly évben
is beterveztük, de nem került rá sor a pénzügyi helyzet miatt. Ez évben is beterveztük szükség
esetére, de remélem, most sem fog rá sor kerülni.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az egyéb kisértékű beszerzés egy darab hűtőszekrény beszerzése lesz. A
védőnő jelezte, hogy a működési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szükséges eszközöket
biztosítani kell. A plusz egy darab hűtőszekrény a veszélyes anyagok tárolására szükséges.
Reszler György független könyvvizsgáló: A számviteli változások szerint a kisértékű tárgyi eszköz
beruházási kiadás, ahol azonnal elszámolásra kerül az amortizáció.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az iskolai diáksportra tavaly is hasonló nagyságrendű összeg állt
rendelkezésre. Utazási költséget fizettünk belőle tavaly.
- A zöldfelület karbantartás új feladat, itt van betervezve az egyik Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó dolgozó bére, egy másik ilyen dolgozó bére pedig a város- és településüzemeltetés
című feladaton van tervezve.
- Az átadott pénzeszközökkel kapcsolatban az egyesületekkel informális egyeztetés történt.
Tavaly a Polgárőrség részére 440eFt-ot terveztünk. Szükség esetén ötven-százezer forint
támogatást azért pluszban megoldható, hogy kisegítsük őket. Nekünk azért arra is figyelnünk
kell, hogy hogyan alakulnak a saját bevételeink. A sport támogatásánál az önkormányzat
részére is nagy segítség a TAO-s pályázat.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kérdésként merült fel az óvoda dolgozói létszáma. Minden év októbernovember a normatíva igénylés időszaka. A 2014. évre vonatkozó normatíva igénylés úgy állt össze,
hogy a költségvetési törvény dolgozói létszámot finanszíroz, ami arányban van csoportok
létszámával. Nem az a probléma, hogy a létszám elegendő-e, vagy sem, hanem az, hogy a szakmai
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szabályok szerint az óvónőkre olyan plusz adminisztrációs terhek hárulnak, aminek nem biztos, hogy
megfelelő színvonalon tudnak eleget tenni ennyi létszámmal. Az egyeztetés eredménye az lett, hogy
megvárjuk a 2013. éves beszámoltatási időszakot, és megnézzük, hogy ugyanolyan tartalommal
befogadja-e azt a Kincstár. Amennyiben a beszámoló rendje megfelel, akkor módot látok arra, hogy
kiírható egy óvónői álláspályázat. Azért kicsit óvatosnak kell lennünk, először látnunk kell a
beszámoló eredményét.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvónő-dajka létszámot tavaly finanszírozták, de azt, hogy az
óvodában fűtés- és világítás is legyen, azt már nem. Újra ki kell írnunk majd az intézményvezetői
pályázatot is. Kérdezők a válaszadást elfogadják-e?
Kérdezők a válaszadást elfogadják.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Említettük a pénzügyi-ügyrendi bizottság ülésén, hogy
beterveztünk egy rézsükaszát. Amennyiben lehetséges, megpróbáljuk megoldani ezt a
közmunkaprogramon belül. Hozzászólás van-e az anyaghoz?
Antal Gábor képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén is megfogalmaztam, hogy különösebb változás a
bevételi és kiadási oldalon nincs a költségvetésben. Mintegy 20,5 millió forinttal több az ez évi
bevételtervezet mint a tavaly évi. A dolgozók béremelésére nagy lehetőség nincs, ami elég szomorú.
Évek óta nem emelkedik a dolgozók bére. A központi költségvetés erre nem biztosít fedezetet.
- Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület 2013. november 15-én
határozattal kimondta a megszűnését. Az önkormányzat részére az egyesület számláján lévő 910.213
ezer forint összeget átutalják, ami a napokban meg fog történni. Ezzel is javul egy kicsit a költségvetés
helyzete. A meglévő eszközöket is az önkormányzat részére adtuk át. El lehet gondolkodni a
tűzoltókocsi értékesítéséről.
- A költségvetési rendelet-tervezetet javaslom elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az önkormányzat a tűzoltó egyesület részére is nyújtott
támogatást az évek folyamán, így részünkre adták át a megmaradt pénzeszközt és eszközöket. Az
egyesület megszűnt. A testület dönthet az eszközök értékesítéséről.
Javaslom a napirend lezárását. Először határozatot kell hoznunk az adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségről. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt
táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Ezer
forintban!

MEGNEVEZÉS

1
Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+… .+07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+…..+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

Sorszám

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
összegei
2015.

2016.

2017.

3

4

5

16 000

16 500

17 000

01

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

7
49 500
-

02
300

03

350

400

1 050

04
-

05

06
-

07
08
09

16 300

16 850

17 400

50 550

8 150

8 425

8 700

25 275

-

-

-

-

10
-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17
-

-

-

-

18
-

19

-

20

-

21

-

22

-

23

-

24

-

25
26

27

8

-

-

-

-

8 150

8 425

8 700

25 275

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 111.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint,
továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról
készített írásos jelentést a 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § A Rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
(2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal,
- Általános Művelődési Központ.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

283 354 eFt költségvetési bevétellel
304 762 eFt költségvetési kiadással
21 408 eFt költségvetési egyenleggel
18 895 eFt – ebből működési
felhalmozási

2 513 eFt
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
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finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami ( államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban az 2, 3, 4 mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten az 5 és 6. melléklet részletezi.
(5) A 18.895 e Ft működési és 2.513 e Ft felhalmozási hiány belső finanszírozásának
érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának
igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek
költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. sz.
melléklet részletezi.
(4) Az
önkormányzat
költségvetésében
szereplő
beruházások
beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak felújításonkénti
részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, kötelező, önként és állami ( államigazgatási)
feladatok szerint, valamint, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13., 14., 15, 16., 17., 18.,
19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28., mellékletek szerint határozza meg.
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(8) Az önkormányzat a kiadások között 2 000 eFt általános tartalékot állapít meg. A
képviselő-testület a polgármesternek az általános tartalék felett 500 eFt-ig
rendelkezési jogot biztosít utólagos beszámolással.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett
létszámát 23 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 58 főben állapítja
meg a képviselő-testület a 30. melléklet szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

a

(2)

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgál.

(5)

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.

(6)

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon köteles
a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője
részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7)

Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000 e Ft összeghatárig – mely
esetenként az 5.000 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre
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átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) és (5) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – 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 képviselő-testület elé kell terjeszteni
a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi
juttatások terhére növelhető.
(6) 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.
(7) 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.
(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadásai előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

6. § A gazdálkodás szabályai
(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 ellátás 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 nyilvántartásában
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
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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
vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető
felelős.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzés kialakításáról önállóan gondoskodik. A megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ezen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

E Rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2014. február 14.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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3. NAPIREND

Előterjesztés a települési ivóvíz szolgáltatási megállapodás módosításáról és kiegészítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A közműszolgáltatókra kivetett adó és díjfizetési
kötelezettség miatt nehéz pénzügyi helyzetben van a vízmű. A közgyűlés döntése
értelmében a bérleti díjak fizetésének átütemezésére kerül sor. Van-e kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: mi a biztosítéka annak, hogy 2015. márciusában sokkal jobban fog
állni a zrt? Nem látom arra a biztosítékot, hogy ez 2015. március 31-ig ki lesz fizetve. Ha az
önkormányzat volt nehéz pénzügyi helyzetben, akkor hitelt tudott csak felvenni. A Zrt. miért
nem vesz fel hitelt? Persze így könnyebb dolga van. Az összeg értéke 2015. márciusáig
csökkenhet. Az önkormányzat pedig nem jótékonysági intézmény. A Zrt. most alakult át. A
pénzügyi problémákról nem az önkormányzat tehet. Az önkormányzatot nem sújtják
törvényi változásokból eredő nehézségek? Az összes problémát nekünk kellett eddig is
megoldani, nekünk kellet folyószámla hitelt felvenni, és nem sorolom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Vízmű Zrt. nem tud már hitelt felvenni, van már neki,
nem kaphat többet. Természetesen nem vagyunk jótékonysági intézmény. Igazán nem is
nekünk fájó ez a bérleti díj. A mi esetünkben három-négyszázezer forint, de egy húszezer fős
település esetén már több millió forintról van szó. A közgyűlés azért határozott így, hogy a
cég életben maradjon. Nekünk az Alföldvíz Zrt-ben is van részesedésünk, megkereshetjük
őket is üzemeltetésre, de nagyon kevés a részesedési arányunk. Mi történik, ha nemet
mondunk?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Lesz egy nyitott követelésünk, felszólítjuk őket, és ha nem
tesznek neki eleget, Bírósághoz fordulhatunk.
Papp Sándor képviselő: Azt az összeget, amit nekünk karbantartás célra neki ki kell fizetnünk,
azt ki is fizetjük?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Bennünket 354 eFt bérleti díj illet meg, 1.100 eFt, és még 368 eFt
a karbantartás költsége. Az 1.100 eFt a vízórák cseréje. Amennyiben a másik karbantartási
költséget arányosítom, akkor nagyjából nullán vagyunk. Jelenleg mi tartozunk a vízórák
cseréjére, ez beszámításra kerül.
Papp Sándor képviselő: Vagyis mi sem fizetünk neki, és ők sem nekünk. Akkor
tulajdonképpen nincs akadálya a dolognak.
Gajdos István képviselő: Vagyis 2015. márciusára érnénk el, hogy mi sem tartozunk nekik.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen. Kivéve, ha nem kerül sor vízórák cseréjére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elvileg az ivóvízminőség javító program keretében újra
cserélnek minden eszközt, és bekötik a kettes kutat az egyes kútba. Vízórát pedig
négyévente cserélni kell.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Korábban úgy volt, hogy a vízóra a telektulajdonosé volt. Most
pedig a mérőóra az önkormányzat tulajdona. Ezzel együtt adtuk át a vagyont a Zrt-nek, így a
csere költsége a mi költségünk.
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Szakály Zsolt képviselő: Kérhetnénk egy kimutatást a vízórák lejárati idejéről? Korábban is
cserélték az órákat, vagy csak most?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kaptunk listát a vízórákról, a számla mellékletében tételesen fel
van sorolva minden.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábban is cserélték a településen a vízórákat.
Szakály Zsolt képviselő: Azért utána kellene nézni, hogy korábban is volt-e vízóra csere.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Összesen hétszázötven háztartás van. Természetesen
nekünk is kell számolnunk vele, hogy hány óra lesz és lett lecserélve. Kérünk egy kimutatást
erre vonatkozóan a Zrt-től.
Papp Sándor képviselő: Tehát elvileg 2015. márciusig nem lesz számla.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A számlát mi is és ők is kiállítjuk, de kompenzációra kerül sor, a
számla egyéb pénzügyi teljesítést nem igényel.
Kövér Mihály Csaba polgármester szavaztatom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására
vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét
vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető által az Önkormányzat
részére fizetendő, a 2013. és a 2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére
az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:


a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti
díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési
időpontig köteles



a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult
ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa
megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az
Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.

2. Felhatalmazza Kövér Mihály Csaba polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal
létrejövő, a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

15

4. NAPIREND

Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2013. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2014. évi munkaterv jóváhagyásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztő részéről?
Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK vezető: Köszönöm a testület támogatását. A beszámolóból látjuk
a megvalósult programokat. Régen volt már a településen egy évben ennyi program. Köszönjük a
Nyírmártonfalva Községért Közalapítványnak, hogy támogattak bennünket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A közművelődési munkaterv mellé kaptunk az óvoda
munkatervéről is egy anyagot, amit köszönünk. A fő napirendünk a közművelődési beszámoló
megtárgyalása.
Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK vezető: A beszámoló és a munkaterv részletesen tartalmaz
mindent.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Számos rendezvény van tervezve, szinte minden hónapra esik
egy-két rendezvény. A nyugdíjas klubot újra megpróbáljuk megszervezni. A gyermekekkel való
foglalkozás is folyamatos. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A lehetőségekhez képest bővelkedtünk programokban, az
előző évekhez képest javulás tapasztalható. Támogatom a beszámoló s a munkaterv elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyire csak lehetséges, részt veszünk a közmunka
programokban. Nemrég a Nemzeti Közművelődési Intézet által kiírt pályázatból három fő kulturális
közfoglalkoztatottunk van. Elfogadásra javaslom a beszámolót és a munkatervet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

az Általános Művelődési Központ 2013. évi közművelődési
munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2014. évi
közművelődési munkatervet jóváhagyja.
Felhívja az ÁMK igazgatóját, hogy a közművelődési munkaterv
végrehajtásáról gondoskodjon, valamint a végrehajtásról számoljon be
a képviselő-testület előtt.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK igazgató
Határidő: 2015. március
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5. NAPIREND
Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2013. évi tevékenységéről
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Molnár Gábor egyesületi elnök nem tud részt venni az ülésen.
Szakály Zsolt egyesületi tag jelen van. Amennyiben kérdés felmerül, ő fog választ adni. Van-e szóbeli
kiegészítés a tájékoztatóhoz?
Szakály Zsolt képviselő: A 2013. évi bevételt és kiadást nagyon jól részletezi a beszámoló. Igaz, hogy a
2013-14-es bajnoki évre közel négymillió forintot sikerült nyerni, de itt még nem állt meg az élet,
hiszen keresni kell egy olyan céget, aki a megfelelő összeget prezentálni is tudja számunkra. Eddig a
négymillió forintból csak kétmillió forint került lehívásra. Ezt a kétmillió forintot is három cég tudta
összeadni. A maradék kétmillió forintot is megpróbáljuk lehívni. Változott a TAO-s pályázathoz
kapcsolódó törvényi háttér, így csökkent a cégek átadási kedve. A Főnix Takarékszövetkezet már nem
tud segíteni. A 2013. évi kiadási oldal hárommillió forintról szól. A költségek sajnos növekednek. A
TAO-s pályázatot csak utánpótlás nevelésre lehet fordítani. Jelenleg szeretnénk megoldani az
öntözést is a pályán, de azt a TAO-s pályázatból nem lehet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a Főnix Takarékszövetkezet már nem jöhet szóba.
Szakály Zsolt képviselő: Nem. Keressük a lehetőségeket. Hiányoltam a beszámolóból, hogy körülbelül
nyolcvan-kilencven fő folyamatos sporttevékenységét segíti elő az egyesület. A környező, nagyobb
települések sportegyesületei is megirigyelhetik az egyesületet. Mindenhol helytállunk. Az IFI csapat a
tavalyi szezonban első helyezést ért el tizenegy csapatból. Köszönjük az önkormányzat támogatását
is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megpróbálok én is keresni egy céget, akinek van elég társasági
adója.
Szakály Zsolt képviselő: A kiadások között pályakarbantartásra szerepel kétszázezer forint.
Kivilágításra került a sportpálya, négy reflektort szereltünk fel a tavalyi évben, amit most majd tovább
szeretnénk bővíteni. Erre azért is sor került, hogy péntekenként ne kelljen a vámospércsi pályán
edzenünk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönöm a kiegészítést. A kiegészítésekkel együtt javaslom a
tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

a Pentafrost Nyírmártonfalva Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját az elhangzott kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: -17

6. NAPIREND
Előterjesztés az ÁMK vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
(Az előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A korábbi pályázati kiírásunkra nem érkezett be érvényes pályázat.
Szűcsné Tardi Ildikónak jelenleg is folyamatban van a vezetői képzése. Ő jelenleg megbízott
vezetőként dolgozik. Új pályázat kiírására van szükség.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a pályázati felhívás elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
ÁMK vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az Általános Művelődési Központ igazgatása, óvodai, közművelődési,
könyvtári, intézményműködtetési feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Főiskola, óvodavezetői - legalább 1-3 év,
B kategóriás jogosítvány,
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Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


- szakmai vezetői program; szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó
kívánja-e zárt ülés megtartását a testületi ülés keretében; nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy személyes adatait, pályázati
anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék és
kezelhessék; nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése,
megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget
tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat
címére
történő
megküldésével
(4263
Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a
beosztás megnevezését: Nyírmártonfalvi Általános Művelődési
Központ vezetői .

Személyesen: Kövér Mihály Csaba, Hajdú-Bihar megye, 4263
Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vonatkozó jogszabályok szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. március 5.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései szerint a hetedik napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el.
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8. EGYEBEK
A) Tájékoztató Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
végrehajtásáról
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Sportfejlesztési

Koncepciójának

Kövér Mihály Csaba polgármester: A testület 2009-ben hagyta jóvá a koncepciót. Beszámolási
kötelezettségünk van. A tájékoztatóban részletesen leírtam a helyi sport- és szabadidő
tevékenységeket. A sportegyesület számára a sportöltöző épületét az önkormányzat ingyenesen
biztosítja. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Sportfejlesztési

Koncepciójának

Felelős: ---Határidő: --

B) Előterjesztés az EU Élelmiszersegély Csomag jogosultsági körének megállapításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Próbáltunk széles kört bevonni a csomagok adományozásába, de
mindenkinek nem adható. Azt azért elvárják tőlünk is, hogy valamilyen jövedelemszinthez legyen
kötve a csomagok szétosztása. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Az EU Élelmiszersegély program keretében kiosztható élelmiszersegélyek
előterjesztésben szereplő érintetti körével és jövedelmi kategóriájával
egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett rászorultak körében az
élelmiszersegély kiosztásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. február 28.
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C) Előterjesztés Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
folyószámlahiteléhez történő kezességvállalásról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A társulásnak ötvenmillió forint hitelt kell felvennie, kéri mindkét
önkormányzattól a kezességvállalást. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2014. (II. 13.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

1. A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
„Vámospércs
és
Nyírmártonfalva
települések
szennyvízelvezetése
és
szennyvíztisztítása” megnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. számú projektjének
biztonságos lebonyolítása és a folyamatos likviditásának fenntartása érdekében a
Társulás 50 M Ft összegű folyószámlahiteléhez – szerződést biztosító
mellékkötelezettségként - kezességet vállal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a számlavezető pénzintézetnél –
eredménytelenség esetén más pénzintézetnél - a kezességi szerződés megkötésére
és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozat, biztosíték megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

D) Képviselői vagyonnyilatkozatok leadása
(Szóbeli előterjesztés.)
Madarászné Mindig Erzsébet pénzügyi-ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy minden képviselő határidőben eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
Jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester
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