Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 23-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

9/2015. (VI. 24.)

2015. évi költségvetési rendelet módosítása.

Az ülésen hozott határozat száma
59/2015. (VI. 23.)

Tárgya
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Alapító Okiratának jóváhagyása.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti
támogatási kérelem benyújtása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 23-án 16.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Szakály Zsolt 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, valamint a napirend kiegészítésére az
alábbiak szerint:
5. napirendi pontként zárt ülés keretében letelepedési támogatás megállapítására irányuló kérelmet
tárgyalunk.

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. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának
módosításáról.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerinti „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”
benyújtásáról.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjeszés: írásban.
4. Előterjesztés a Vámospércs-kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója részére egy havi jutalom kifizetésének engedélyezéséről.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: szóban.
5. Előterjesztés a letelepedni szándékozók lakásszerzésének támogatása iránti kérelem
megállapításáról.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
6. Egyebek

1. NAPIREND

Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A nyári gyermekétkeztetésre 2.798.000 Ft támogatást

nyertünk. A közmunkaprogram előlege 3.106.000 Ft. Ezeket az előirányzatokat át kell
vezetnünk a költségvetési rendeletben.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő – a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság
tárgyalta a napirendet, javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
9/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(V.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
javaslatával a 2015. évi költségvetése
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek
előirányzatának növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési főösszegét:
Bevételt
Kiadást

6.949 E Ft-tal
6.949 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

327.348
354.785
27.437
25.529
1.908

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban

álalpítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
323 938
158 950
30 452
87 095
38 405
9 036
2 905
……………
10
4 701
……………
200
……………
……………
1 220
30 847
23 768

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
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…………… E Ft
5 319 E Ft
……………
1 760
……………
……………
……………
260
……………

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
1 500 E Ft
E Ft
E Ft
…………… E Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások:
- ebből: EU-s forrásból
felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások:
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
( 1) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2015.
évi költségvetéséről szóló 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet e előirányzataira vonatkozó 1., 2., 5.,
13., 14., 15., 16., mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendelet-tervezethez előterjesztett 1., 2., 5.,
6., 13., 14., 15.,16., mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2015. június 23.

Dr Fekete Erzsébet

Kövér Mihály Csaba

jegyző

polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2015. június 24.
Dr Fekete Erzsébet
jegyző
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2. NAPIREND
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az alapítvány megküldte a módosított alapító okiratot egységes
szerkezetben. A tagok összetételében történt változás. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2015. (VI. 23.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2015.06.12-i alapító ülésén elfogadott alapító okirat módosítást
megtárgyalta és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot, illetve annak a bíróság által a változásbejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosítását az
Önkormányzat képviseletében aláírja.
3. NAPIREND
Előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 7. a) pont szerinti „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” benyújtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az előterjesztésben látható, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. mell. II. fejezete alapján pályázunk. Az óvoda konyha
eszközbeszerzésére is ebben a fejezetben található címre nyújtottunk be pályázatot. Tulajdonképpen
támogatási kérelmekről van szó. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra nyújtjuk be a
támogatási igényt, amelynek keretében a támogatási összeg 60 %-a használható fel az önkormányzat
által fenntartott vagy közművelődési megállapodással működtetett intézményeknél, míg 40 % a
2014. január 01. napja után alapított intézményeknél. A támogatás összege a vállalt saját forrás
maximum kilencszerese lehet. Az összes keretösszeg háromszázmillió forint. A művelődési ház
technikai eszközállományának javítására, berendezési tárgyainak gyarapítására, épület
karbantartásra, felújításra használható fel a támogatás. Színpadépítéssel és épület felújítással
felkértük költségbecslésre az ÉP-MODUL Bt. ügyvezetőjét, másrészt eszközbeszerzésre is kértünk be
árajánlatokat. Az építési rész egy külső színpad megépítéséből állna, amelyet a kiadott táblázat 1-3.
soraiban láthatunk. A 4. sortól pedig láthatjuk a felújítási költségeket. A második oldalon szerepelnek
a beszerzendő tányérok, terítők, függönyök. A pályázat összköltsége 4.800.000 Ft lenne, így
4.320.000 Ft támogatásra vagyunk jogosultak. Javaslom, hogy legalább 480.000 Ft saját forrást
tervezzünk be, amennyiben ötszázezer forint lenne a saját forrás, akkor már ötmillió forint lehetne az
összköltség.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Célszerű lenne megragadni a lehetőséget. A külső színpad
megépítése esetén kialakulna egy állandó kulturális színtér. Van-e Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Én javaslom az ötszázezer forint saját forrás biztosítását.
Ebben az esetben több lehet a támogatási igény.
Gajdos István képviselő: Időszerű megvalósítani a művelődési ház felújítását, mindig gond volt az
eszközállománnyal. Célszerűbb lenne minél magasabb önrészt biztosítani. Az önrész kilencszeresét
adják oda támogatási összegként. Amennyit csak a költségvetés elbír, annyit tegyünk be a
pályázatba! Le lehetne cserélni akár az összes széket is!
Filemon Mihály képviselő: Támogatom Gajdos István képviselő javaslatát. A dupláját is meg kellene
fontolni ennek az összegnek!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mondjuk akkor azt, hogy az önrész egymillió forint, és látjuk majd,
mennyi támogatást kapunk. Próbáljuk meg akkor a székek beszerzését is, vagy akár egy
rendezvénysátort is! Módosítani kell a költségvetési rendeletet.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás
rendelkezésre áll.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a határozati javaslatot azzal, hogy egymillió forint
önrészt biztosítsunk.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2015. (VI. 23.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
támogatási kérelemmel fordul a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. mell. II. 7. a) pont szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránt.
Megállapítja, hogy a pályázat célja az önkormányzat tulajdonát képező,
Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 18. sz., 39. hrsz. alatt található, a
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ keretein belül működő
Közösségi Ház technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása.
Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz szükséges
1.000.000 Ft saját forrással, melyet elkülönítetten erre a célra rendel
felhasználni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a pályázati kiírásnak
megfelelően, határidőben nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2015. június 29.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint a következő napirendi
pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.

A zárt ülés megtartása után:
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyebek napirenden belül van-e valakinek hozzászólása?
(Hozzászólás nem volt.)
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Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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