Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 28-án tartott
r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma
1/2015. (I. 29.)

Tárgya

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó szabályokról

Az ülésen hozott határozat száma

Tárgya

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 28-án 14.00 órakor megtartott
r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Filemon Mihály, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály
Zsolt (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

A testületi ülésen 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
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelet-tervezetről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2. Előterjesztés a helyi szociális szövetkezet megalakításáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelettervezetről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Külön rendeletben kell szabályozni az átadott
pénzeszközöket. A Kormányhivatal kérte, hogy alkossunk erre vonatkozó rendeletet. Az
átadott pénzeszközökről eddig is készült minden évben beszámoló, viszont most rendeleti
szinten lesz szabályozva ennek módja. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad
át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz átadásokra,
támogatásokra, melyeket az önkormányzat külön támogatásokról szóló rendeleteiben szabályozott, valamint a
közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Az államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai
terhére nyújthat támogatást.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül
megállapításra,
b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be,
c) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.
3.§ (1)A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:
a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet;
b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el legkésőbb a kérelem benyújtását követő tervezett
testületi ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi ülés időpontja között 8 napnál kevesebb idő
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van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje a kérelem beérkezését követő második tervezett testületi
ülés.
(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell :
a) támogatott nevét,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás célját,
d) a kifizetés módját.
(4)A támogatás kifizetése történhet:
a) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában;
b) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.
4.§ (1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét,
i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és
feltételeit,
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
5.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a
meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.
(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított
számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.
(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a
pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat
mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február
15. napjáig visszafizetni.
(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen
felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított
jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a
tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni.
(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a
számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem
használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra
előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.
6. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázatot ír ki, a 3. §- 5. §-ban
meghatározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő- testületet a
beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
3.Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
7. §(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről- az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, melyről
a költségvetési rendelet módosításai keretében utólag tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál
esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
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4. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2015.január 28.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A kihirdetés napja: 2015. január 29.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
Filemon Mihály képviselő távozott a testületi ülésről. (14 óra 5 perc, 5 képviselő van jelen.)
2. NAPIREND
Előterjesztés a helyi szociális szövetkezet megalakításáról
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Belügyminisztérium irányából van egyfajta többlettámogatási szándék a szociális szövetkezetek irányába. Az önfoglalkoztatás egy bizonyos
formájáról van szó. Fél háromra meghívtunk több gazdálkodót a községből a szociális
szövetkezet létrehozásával kapcsolatos megbeszélésre. Az önkormányzatnak alapvetően
nem sok földterülete van. Volt egy olyan irányú megkeresés az önkormányzat irányába,
hogy a szociális szövetkezetben az önkormányzat tagként szerepeljen. Nyilván meg kell
alapítani a szociális szövetkezetet, amihez pénz is szükséges, pl. bejegyzési díj, valamint
ügyvezetőre is szükség lesz, és a könyvelés költségeit is fizetni kell. A Belügyminisztérium
kifejezetten pénzeszközzel is segítené a szövetkezeteket. A szövetkezetbe földet, gépet,
pénzeszközt is be lehet apportálni. Polgáron például már működik a szociális szövetkezet. A
közfoglalkoztatásban is nagyobb összegű a támogatás a szociális szövetkezetek esetében.
Gajdos István képviselő: Mennyi időtartamról lenne szó, és mennyi a támogatás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A támogatás háromszázezer forint/fő/hó, a munkabér és
közterhekre, amennyiben a szociális szövetkezetben van foglalkoztatva az illető. Papp Sándor
is megkeresett bennünket azzal, hogy próbáljuk meg létrehozni a szövetkezetet. Mi is
nézegettük már a lehetőségeket, hogy mik a működés feltételei, jegyző asszony már több
fórumon is részt vett ezzel kapcsolatban.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A szociális szövetkezetek az egyéni érdekkel szemben a
közösségi érdeket hangsúlyozzák. A szociális szövetkezet célja: a tagjai gazdasági, kulturális,
oktatási, szociális, egészségügyi szükségleteinek kielégítése, valamint munkanélküli, illetőleg
szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése. A tagoknak
kötelező a személyes működés a szociális szövetkezet tevékenységében.

5

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az önkormányzatnak azért kellene belépnie a szociális
szövetkezet megalakításába, mivel nem várható el, hogy ezt tartós munkanélküliek maguktól
végigvigyék. Azok az emberek viszont kikerülhetnének a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők köréből.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az egyik településről, ahol már működik a szociális
szövetkezet, készítettek egy riportot. Gyékénnyel, náddal, kosárfonással is foglalkoztak a
szövetkezetben, és ezeket a tárgyakat értékesítették is. Természetesen vannak felmerülő
költségek is, de nekem nagyon pozitív volt a riport üzenete. Utána kell járni a feltételeknek,
lehetnek buktatók is, de én támogatom a szociális szövetkezet létrehozását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A polgári szövetkezet esetében a vállalkozói kör is
beszállt, és összeadtak egy induló tőkét. A tevékenységi kört ki kell találnunk. Ezért is hívtuk
ide fél háromra a gazdálkodói kört.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mentálhigiénés szempontból is jó a szövetkezet az
emberek számára, ezt a riportból is le lehetett szűrni. Annak idején volt a községben
spárgaültetvény, azzal is lehetne foglalkozni. A spárga eléggé export képes is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Önmagában a spárgatermesztés nem fedi le az egész
évet. A gyógynövény termesztés ilyen szempontból jobb, mivel azt válogatják, csomagolják
is.
Gajdos István képviselő: A szövetkezet a tartós munkanélküliekre van kifejezetten építve. Az
első évet finanszírozza az állam, de az alkalmazotti létszámtól is függ, hogy mennyi
támogatást adnak. Adnak egy bizonyos összeget, aminek bizonyos része munkabér, a többi
része pedig eszközbeszerzés. Amikor lejár az első év, akkor a tartós munkanélkülinek ki kell
kerülnie a rendszerből. A következő évben miből fog, miből tud a szociális szövetkezet
továbblépni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A szociális szövetkezet alapításának feltétele, hogy két fő
regisztrált munkanélküli tagként legyen benne. Utána, hogy a tevékenységéhez
kapcsolódóan hány fő munkanélkülit fog még igényelni a szövetkezet, azt a pályázatban
fogja megjeleníteni. A szövetkezet célja, hogy árbevételt termeljen, tehát a következő évben
a versenyszférát megillető pályázatokból részesedjen tovább.
Gajdos István képviselő: Tehát ha a szövetkezet két fő tartós munkanélkülit vesz be, azokra
vonatkozik a továbbfoglalkoztatás, vagy mindenkire?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A kötelező továbbfoglalkoztatási időszak három hónap.
Gajdos István képviselő: Olyan tevékenységet kell választani, ami meg tudja oldani a
továbbfoglalkoztatást és a finanszírozást. Ha az önkormányzat indítványozza, hogy alapítson
szövetkezetet gazdálkodók bevonásával, akkor ötezer forint/fő alapító díjjal is létre lehet
hozni a szövetkezetet. A lényeg viszont az, hogyan valósul meg a bérezés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben pályázat útján húsz főre kaphatnánk
támogatást, akkor a vállalkozó is kölcsön kaphatná a dolgozót, pl. kiközvetítéssel.
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben van olyan gazdálkodó, akinek munkaerőre van
szüksége áprilistól októberig, akkor nem az történne, mint eddig, hogy egymástól vittük el a
munkaerőt. A szövetkezet formájában tisztességesen tudjuk osztani, kinek, mikor, milyen
munkaerőre van szüksége. Ráadásul amennyiben a szövetkezet lép fel tárgyalni, mint eladó,
akkor sokkal előnyösebb helyzete van, más kondíciókkal tudnánk megállapodni, mint
egyenként.
Gajdos István képviselő: Amennyiben a szociális szövetkezet továbbadja a munkaerőt, és az
majd kikerül a tartós munkanélküli kategóriából, akkor miből fog a szövetkezet munkabért
fizetni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az árbevételből. Ha összesen adnak tíz hektár földet használatra,
megegyezünk ötven hektár uborkában pl. a felvásárolóval, és abból tíz hektár a szociális
szövetkezet keretében valósul meg, akkor már árbevétel lesz. Vagyis olyan tevékenységet
kell végezni, amiből árbevétel is lesz.
Gajdos István képviselő: Mondjuk két fő tartós munkanélküli lesz az alapító. A tartós
munkanélkülieknek mindegyikének tagnak kell lennie?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem, de minimum két tagnak igen.
Gajdos István képviselő: Aki után a támogatást felveszi a szövetkezet?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nyitott a szövetkezet, más is taggá válhat.
Gajdos István képviselő: Ha a regisztrált munkanélküli ledolgozott egy évet, akkor kikerül a
rendszerből. És ha nem akarom majd tovább alkalmazni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amíg a szövetkezet foglalkoztatási és továbbfoglalkoztatási
szerződést köt rá, addig munkát kell neki adni. A tagnak is van munkavégzési kötelezettséget.
A tagsági jogviszonynak nem fizetés az ellenértéke. a tagnak nem lehet megállapítani
munkabért.
Gajdos István képviselő: És az ügyvezetőnek?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Neki lehet. A normál tag kötelezettséget vállal, hogy pl. megy
uborkát szedni, a közgyűlés pedig szabályozza, hogy erre milyen juttatást ad.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én javaslom, zárjuk be a testületi ülést, megérkeztek a
meghívottak, kötetlen megbeszélés keretében folytatjuk a tárgyalást velük, amiről
feljegyzést készítünk.

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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