RENDELETEK
NYÍRMÁRTONFALVA

2008.
ÖR. száma

Tárgya

1/2008. (I. 29.) kt.

Képviselő-testületi és
bizottságok tiszteletdíjainak,
természetbeni juttatásainak és
költségtérítésének
megállapításáról szóló
17/2006. (X. 12.) kt. rendelet
módosítása

2/2008. (II. 19.)
3/2008. (II. 29.)
4/2008. (IV. 01.)
5/2008. (IV. 19.)
6/2008. (IV. 19.)
7/2008. (V. 15.)
8/2008. (VI. 24.)

2008. évi költségvetés
2007. évi költségvetés
módosítása
Képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet módosítása
2007. é. ktgv. mód.
2007. évi zárszámadási rendelet
2008. évi költségvetés
módosítása
Közterület-használat

Helyi védettségről szóló
rendelet
10/2008. (VIII. 12.) 2008. é. ktgv. módosítása
11/2008. (IX. 30.) Közterület szabályairól szóló
rendelet módosítása
12/2008. (X. 27.)
Fogorvosi körzet kialakításáról
szóló rendelet
13/2008. (XI. 28.) 2008. é. ktgv. mód.
14/2008. (XI. 28.) Hulladékszáll. díj megállapítása
15/2008. (XII. 23.) Átmeneti gazdálkodás szabályai
16/2008. (XII. 23.) Ivóvíz díjának megállapítása
9/2008. (VI. 24.)

Módosítás

Hatályon kívül
helyezve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
1/2008. (I. 29.) kt. sz. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselői és bizottságai
tiszteletdíjainak, természetbeni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról szóló
17/2006. (X. 12.) kt. rendelete (:továbbiakban: Rendelet:) módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – figyelemmel
a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 2. §-ában foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 5.000 Ft/hó.”

2. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak
szerint gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2008. január 23.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: …………………………
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva
Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008. (II. 19.) kt. számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (0) bekezdése,
az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított –
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó
intézmények külön-külön címet alkotnak.
Cím száma
1
2

Cím neve
Polgármesteri Hivatal
Általános Művelődési Központ

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
333.224 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
333.224 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2008. évi tervezett bevételeinek összetétele az 1. számú

melléklet részletezése szerint:
- központi költségvetési támogatás és SZJA
- átengedett gépjármű adó

248.680 ezer Ft
6.400 ezer Ft

-

intézményi működési bevételek
helyi adók
Támogatásért.műk.bev.
Hitelfelvétel működési

- Ingatlanértékesítés
- Hitelfelvétel felhalmozási
- Felhalmozási pénzmaradvány

19.011 ezer Ft
10.751 ezer Ft
5.926 ezer Ft
27.816 ezer Ft
9.600 ezer Ft
1.350 ezer Ft
3.690 ezer Ft

(2) Az önkormányzat a helyi adó bevételi előirányzatból az 1. .számú mellékletnek
megfelelően, a magánszemélyek kommunális adójaként tervezett 3.000 ezer Ft-ot
teljes mértékben felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését
mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
A kiadások részletezését a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a rendelet 2/A.számú melléklete, míg az
ÁMK működési kiadásait a rendelet 2/B.számú melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások részletezése:
működési kiadások:
- Személyi juttatások
- Munkaadói járulékok
- Dologi kiadások
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
- Pénzeszközátadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
általános tartalék
céltartalék
- Felhalmozási kiadások

124.361 ezer Ft
41.209 ezer Ft
60.108 ezer Ft
74.400 ezer Ft
9.521 ezer Ft
2.000 ezer Ft
1.000 ezer Ft
17.625 ezer Ft

Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
A Képviselő-testület a céltartalékot működési célra hagyja jóvá.

(3) Az átadott pénzeszközök tervezett összege tételesen:
Működési célú pénzeszközátadás:

9.521 ezer Ft

MEGNEVEZÉS

2008. terv
( Ft-ban)

Eredeti e.i.
(eFt-ban)

Nyírmártonfalva Polgárőrség támogatása
Nyírmártonfalva Tűzoltóegyesület támogatása
Gúth-Ligetalja Önk. + Idefgenf. Egyesület
Területfejlesztési Tanács 60*2132
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társ.
Nymfalva Kult.Örökségvéd.Egyesület

440 000
200 000
50 000
128 160
53 500
50 000
50 000
63 960
5 485 104
3 000 000

440
200
50
128
54
50
50
64
5 485
3 000

Hajdúhadh. Kistérségi Társ. 30Ft*2132

Nyírábrány ügyelet
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása

Átadott pénzeszköz - működési - összesen

9 521

(4)Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege: Az önkormányzat
által folyósított szociális ellátások összege: 74.400 ezer Ft, az alábbiak szerint:
Aktív koruak rendszeres szociális segélye
Idõskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
Ápolási díj (gyermek)
Fok. Ápolási díj
Kieg.ápolási díj
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások
Átmeneti segély
Köztemetés
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen

33858
1080
18480
6156
5335
429
180
300
7482
600
500
74400

6.§. Az önkormányzat 2008. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege
17.625 ezer Ft. Összetétele az alábbi:
FELÚJITÁS ÉS FELHALMOZÁSI
KIADÁS
Lakásszerzési támogatása 2007.évi 200 ezer Ft
Fogorvosi rendelő kialakítása önerő
Felhalm.célú hitel visszafizetés
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata
Lakásért.ÁFA befizetése
Zúgó úti terv
Számítógép óvoda
ÁMK fénymásoló
ÁMK páraelszívó

Összesen

2008. évi terv
Ft-ban
1 000 000
1 353 000
10 000 000
952 000
1 600 000
2 100 000
120 000
200 000
300 000

Eredeti e.i.
ezer Ft-ban
1 000
1 353
10 000
952
1 600
2 100
120
200
300

17 625 000

17625

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai:
- A 2007.évi Felhalmozási célú hitelfelvétel
16.000
ezer Ft
- Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.rész 2008. évben
10.000
ezer Ft
- 2008. évben felvételre kerülő felhalmozási hitel visszafizetése 2009.évben
1.350
ezer Ft
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat (2008-2010
évre) tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
59 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak
szerint:
Polgármesteri Hivatal
11 fő köztisztviselő
8 fő közalkalmazott
10 fő Mtv. hatálya alá tartozó
Általános Művelődési Központ
30 fő közalkalmazott
A létszám megoszlását a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít,
arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve
december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a
költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is
eltérhet.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.000
ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület
500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a
hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselő-testületet illetik meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
13. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja
meg.
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját
hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a
jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját

hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet
legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön
jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e
rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül
részelőirányzataikat.
15. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s
ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti
költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási
pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
Záró rendelkezések
16. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az
önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor
bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a rendelet 1-5. számú
melléklete tartalmazza.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kövér Mihály Csaba

Balázs László

polgármester

jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

......................................., 2008. ......................

.........................................
.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ
MELLÉKLETEK
FLOPPY-N!

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2008. (II. 29.) Kt. számú rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 3/ 2007. (II.20.).kt. rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az
Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletre, a 2007.évi
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2007.(II.20) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§.-ában foglalt
a) kiadási főösszege
b) bevételi főösszege

402.491 ezer Ft-ra
402.491 ezer Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.-ban foglalt
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeinek összetétele:
- központi költségvetési támogatás
- átengedett központi adók
- intézményi működési bevételek
- helyi adók
- Támogatásért.műk.bev.
- Támogatásért. felhalm.bevétel
- Hitelfelvétel felhalmozási
-Felhalmozási pénzmaradvány
-Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
-Egyéb sajátos bevételek

131.975 ezer Ft
152.476 ezer Ft
15.768 ezer Ft
11.080 ezer Ft
18.703 ezer Ft
52.618 ezer Ft
18.100 ezer Ft
195 ezer Ft
1.302 ezer Ft
274 ezer Ft

3.§.
A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
(2) M űködési kiadások előirányzata összesen:
-

Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Társadalmi, szociálpolitikai juttatások

290.317 ezer Ft
125.666 ezer Ft
41.200 ezer Ft
58.182 ezer Ft
65.299 ezer Ft

4.§.
A Rendelet 5.§.(3) bekezdésében a támogatások, átadott pénzeszközök össze 6.792 ezer Ft

6.§. Az önkormányzat 2007. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege 98.882
ezer Ft. Összetétele az alábbi:
Felhalmozási kiadások összege:
- beruházások összege:

41.203 ezer Ft

Szociális gondozó és közösségi ház építése
Telep.központ rehab.terv
Földvásárlás
Számítógép PH.
E-Magyarország pont
Iskolabútor beszerzés
ÁMK számítógép (2)
ÁMK Óvoda berendezés
- felújítások összege:

31.366 ezer Ft
969 ezer Ft
70 ezer Ft
190 ezer Ft
2.923 ezer Ft
2.835 ezer Ft
239 ezer Ft
2.611 ezer Ft

57.679 ezer Ft

- Óvoda felújítás
- Orvosi rendelő felújítás
- Fogorvosi rendelő kialakítása
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összetétele:
- első lakáshoz jutók támogatása
-Felhalmozási célú hitel visszafizetés kamata

24.192 ezer Ft
11.869 ezer Ft
21.618 ezer Ft

500 ezer Ft
6.000 ezer Ft

5.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2008. február 29.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2008. (IV. 01.) kt. rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselői és bizottsági
tiszteletdíjainak, természetbeni juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról
szóló 17/2006. (X. 12.) kt. rendelet módosításáról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva, figyelemmel a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvényben foglaltakra,
a 17/2006. (X. 12.) kt. rendelete módosítására a következő rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselők havi tiszteletdíja (:alapdíj:) bruttó 35.000 forint.
2. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. április 1-jétől kell
alkalmazni.
Nyírmártonfalva, 2008. március 26.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. április 01.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2007. (IV. 19.) Kt. számú rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 3/ 2007. (II.20.).kt. sz.
költségvetési rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az
Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletre, a 2007.évi
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2007.(II.20) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§.-ában foglalt
a) kiadási főösszege
b) bevételi főösszege

391.029 ezer Ft-ra
391.029 ezer Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.-ban foglalt
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeinek összetétele: 391.029 ezer Ft

Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Önkormányzatok sajátos működési bev.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási célú támogatások
Mködési célú támog.ért.bevételek
Belföldi hitelműveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek

15556
121163
168312
1502
49322
18194
16785
195

3.§.
A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
(2) M űködési kiadások előirányzata összesen:

299.139 ezer Ft

4.§.
A Rendelet 5.§.(3) bekezdésében a támogatások, átadott pénzeszközök összege 6.849 ezer Ft
6.§. Az önkormányzat 2007. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege 93.054
ezer Ft. Összetétele az alábbi:

Felhalmozási kiadások összege:
- beruházások összege:

41.203 ezer Ft

Szociális gondozó és közösségi ház építése
Telep.központ rehab.terv
Földvásárlás
Számítógép PH.
E-Magyarország pont
Iskolabútor beszerzés
ÁMK számítógép (2)
ÁMK Óvoda berendezés
- felújítások összege:

31.366 ezer Ft
969 ezer Ft
70 ezer Ft
190 ezer Ft
2.923 ezer Ft
2.835 ezer Ft
239 ezer Ft
2.611 ezer Ft

44.187 ezer Ft

- Óvoda felújítás
- Orvosi rendelő felújítás
- Fogorvosi rendelő kialakítása
- felhalmozási célú pénzeszközátadás összetétele:
- első lakáshoz jutók támogatása
-Felhalmozási célú hitel visszafizetés és kamata

24.192 ezer Ft
11.869 ezer Ft
8.126 ezer Ft

500 ezer Ft
7.164 ezer Ft

5.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2008. április 18.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. április 19.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2008.(IV.19.)kt. sz. rendelete
az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló –többször módosított- 1990.évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló -többször
módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
-módosított- 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire
terjed ki. Az önkormányzat -2007. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat,
valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 3/2007.
(II.20.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2.§.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése
A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
Előirányzat
megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
előirányzat
381.183
381.183

Módosított
előirányzat
391.029
391.029

2007. évi
teljesítés
387.327
388.135

Teljesítés
alakulása
99,1 %
99,3 %

I. A költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
Önkormányzatok költségvetési támogatása:
Ebből:
Feladatmutatóhoz kötött tám.
Kieg. tám. közokt.feladatokhoz
Egyes jöv.pótló támog kiegész
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
LEKI támogatás
ÖNHIKI támogatás

121.163 ezer Ft
69.691 ezer Ft
199 ezer Ft
19.292 ezer Ft
6.369 ezer Ft
1.050 ezer Ft
20.511 ezer Ft
4.051 ezer Ft

Átengedett központi adók:
Ebből:
SZJA helyben maradó rész
SZJA kiegészítés
SZJA norm. módon elosztott
Gépjárműadó

156.958 ezer Ft
6.919 ezer Ft
56.640 ezer Ft
86.924 ezer Ft
6.475 ezer Ft

Helyi adóbevétel
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevétel
és tőkejellegű bevételek
Önkormányzati intézményi műkdési bevételek:
Beruházási hitelfelvétel
Kölcsönök visszatérülése

11.080 ezer Ft
511 ezer Ft
1.502 ezer Ft
16.296 ezer Ft
16.785 ezer Ft
61 ezer Ft

Támogatásértékű működési bevételek:
Ebből:
Egészségbizt. Pénztártól
5.955 ezer Ft
H-B.M.Önkormányzattól
1.048 ezer Ft
Központi költségvetési szervtől 4.637 ezer Ft
Fejezeti kezelésű támogatás
5.341 ezer Ft

15.437 ezer Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek:
Ebből:
Központi költségvetési szervtől
2.800 ezer Ft
Fejezeti kezelésű támogatás
44.243 ezer Ft

47.043 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

1 .086 ezer Ft

Kiegyenlítő; függő; átfutó bevételek

213 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásai
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak
teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja
el.
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2007. évi teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Társadalom-, és szoc.pol. juttatások
Támogatásértékű működési kiadás
Pénzeszközátad.működési célú áht.kiv
Céltartalék

121 053
39 926
59 466
67 778
7 148
4 247
1 381

125 666
41 200
58 152
67 329
3 415
3 377
-

ezer Ft
124 178
40 485
* 54 283
66 790
3 415
3 434
-

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

300 999

299 139

292 585

%
98,8
98,3
93,3
99,2
100,0
101,7
0,0
97,8

(*A 2. mellékletben az egyéb folyó kiadások között szerepel 1.164 ezer Ft a beruházási hitel
kamata )
Az önkormányzat által folyósított ellátások összege: 66.790 ezer Ft, az alábbiak szerint:
Megnevezés
Nem foglalkoztatottak rendsz. Szoc.segélye
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére
Rendsz. szoc. segély kereső tevékenység mellett
Idõskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
Ápolási díj (normatív)
Ápolási díj (helyi megállapítás)
Átmeneti segély természetben
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.)
Átmeneti segély természetben
Köztemetés
Közgyógyellátás
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen

Pénzeszközátadás, támogatás
Az alábbiak szerint:
Nyírmártonfalva Polgárőrség támogatása
Nyírmártonfalva Tűzoltóegyesület támogatása
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása
Nyírábrány ügyelet
Vámospércs Családsegítő Szolgálat(nincs adat)

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
30240
27485
27483
0
375
375
0
1957
1957
781
781
671
18480
16410
16440
9104
8118
8118
1945
1105
1091
0
300
319
150
150
171
300
2508
2478
0
1386
1482
600
73
0
540
540
8
0
227
227
5638
5914
5970
67778

67329

66790

6.838 ezer Ft,

280
0
2530
3415
0

Gúth-Ligetalja Önk. + Idefgenf. Egyesület
Dél-Nyírség Határmenti Önk.
Területfejlesztési Tanács
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.
Hajdúhadházi Kistérségi Társ.
Polgári védelem Db
Közoktatási kozalapítvány
Tavaszi ébredés program önrész
Műemlék kult.bizottság
Nymfalva Kulturális Örökségvédelmi Egyesület

0
0
128
53
85
50
20
212
15
50

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak
előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. és 2/a. és
2/b. számú mellékletek szerint fogadja el
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2007. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eredeti
Megnevezés
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások

Módosított
előirányzat

47 184
33 000

Hosszú lejáratú hitel, kamat visszafizetése

Pénzeszközátadás felhalmozási célú
Beruh.hitel visszafizetés kamata
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

80 184

FELÚJÍTÁSOK: Összege általános forgalmi adóval együtt:

Teljesítés

44 187
41 203
6 000
500
-

ezer Ft
44 157
41 195
6 000
1 012
1 164

%
99,9
100,0
0,0
202,4
0,0

91 890

93 528

101,8

44.157 ezer Ft

Óvoda felújítás

24.192 ezer Ft

Orvosi rendelő felújítás

11.877 ezer Ft

Fogorvosi rendelő kialakítása

BERUHÁZÁSOK: összege általános forgalmi adóval együtt:
Szociális Gondozó és Közösségi Ház
E-Magyarország pont

8.088 ezer Ft

41.195 ezer Ft
31.366 ezer Ft
2.923 ezer Ft

Óvodai berendezés

2.611 ezer Ft

ÁMK Iskolabútor beszerzése

2.835 ezer Ft

ÁMK számítógép beszerzése

239 ezer Ft

Számítógép beszerzés polgárm.hiv.

182 ezer Ft

Településközpont rehabilitáció terve

969 ezer Ft

Földterület vásárlása

70 ezer Ft

Lakáshoz jutók támogatása

700 ezer Ft

Közműfejlesztési támogatás

14 ezer Ft

Hajdúhadház Kistérségi Társulás önrész

298 ezer Ft

Beruházási hitel visszafizetése

6.000 ezer Ft

Beruházási hitel kamata

1.164 ezer Ft
3. §.

(A). A Képviselő-testület a 2. paragrafusban szereplő kiadások közül kiemelten a
polgármesteri hivatal működési kiadásait a következők szerint állapítja meg:
Személyi juttatások:
57.810 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulék
19.561 ezer Ft
Dologi kiadások:
26.249 ezer Ft
A Hivatal 2006. évi működési kiad. teljesítése

103.620 ezer Ft

(B). A Képviselő-testület a 2.§-ban szereplő kiadások közül kiemelten az Általános
Művelődési Központ működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Személyi juttatások:
66.368 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
20.924 ezer Ft
Dologi kiadások
29.198 ezer Ft
ÁMK 2007. évi működési kiad. teljesítése:

116.490 ezer Ft

4.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát 1.809 ezer Ft-ban állapítja
meg, a következők szerint:
2007.december 31-i záró pénzkészlet
4.926 ezer Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
(+) 7.587 ezer Ft
(2007.december havi munkabér összege)
Aktív függő elszámolások
(forgótőke)

(+)

Passzív átfutó elszámolások

(-) 10.792ezer Ft

206 ezer Ft

(2008..évi állami támogatás előleg)
Passzív függő elszámolások
2007. évi pénzmaradvány
Ebből:
A felhalmozási pénzmaradvány
(Kötelezettséggel terhelt)

(-)

118 ezer Ft
1.809 ezer Ft

1.809 ezer Ft

A 2008.évet terhelő többletfizetési kötelezettségek:
Szállítók felé tartozás
Iparűzési adó többlet miatti visszafiz. kötelezettség
ÖNHIKI visszafizetési kötelezettség

2.580 ezer Ft
979 ezer Ft
1.368 ezer Ft

5.§.
Az előirányzat módosítások közül a Kormány hatáskörű módosítás összege 37.815 ezer Ft,
a (Képviselő-testületi) hatáskörű előirányzat módosítás összege – 27.969 ezer Ft.
Az eredeti és módosított bevételi, valamint kiadási előirányzati adatokat, a rendelet 1., 2. sz.
mellékletei, valamint a 2007. évi teljes önkormányzati beszámoló garnitúra szerinti
részletezettséggel állapítja meg a Képviselő-testület.
6.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi működési és fejlesztési célú bevételek és
kiadások alakulását bemutató mérleget a rendelet 3.számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Az eszközök forgalomképesség szerinti megosztását a rendelet 4. számú melléklete szerint
hagyja jóvá a Képviselő-testület.
Az önkormányzat vagyonát a 2007. december 31-i állapotnak megfelelően az 6.sz. melléklet
szerint állapítja meg a testület:
7.§.
A normatív állami támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolását a 31.
űrlap, és 51.űrlap szerinti részletezettséggel, a 31. űrlap szerinti 1.407 ezer Ft
visszaigényléssel állapítja meg a Képviselő-testület.
Az adóerő-képesség korrekcióját az 50. számú űrlap szerinti részletezettséggel - 979 ezer Ft
visszafizetési kötelezettség mellett, az 51. szám űrlap szerinti 74 ezer Ft, valamint az ÖNHIKI
támogatás elszámolását az 55.űrlap szerinti részletezettséggel 1.368 ezer Ft visszafizetési
kötelezettség mellett hagyja jóvá a képviselő testület.
A 2007. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. űrlap szerinti részletezettséggel 60 főben
hagyja jóvá a képviselő-testület.

60 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak
szerint:
Polgármesteri Hivatal
11 fő köztisztviselő
8 fő közalkalmazott
9 fő Mtv. hatálya alá tartozó
Általános Művelődési Központ
31 fő közalkalmazott
A létszámcsökkentési pályázattal érintett ÁMK dolgozó 2007. évben még teljes főként
szerepelt a dolgozói létszámban.
Nyírmártonfalva, 2008. április 10.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. április 19.
Balázs László
jegyző

6. sz. rendelethez a mellékletek
EXCEL formátumban kinyomtatva, a rendelethez lefűzve!

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008. (V. 15.) kt. rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2/2008. (II. 19.) kt. költségvetési rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (0) bekezdése, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi 2/2008. (II. 19.) kt. rendeletét (:továbbiakban:
Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 6. §-ában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzatok 2008. évi tervezett fejlesztési célú kiadásainak tervezett összege:
17.625 eFt
Összetétele az alábbi:
Felújítási és felhalmozási kiadás
2008. évi terv
Eredeti előirányzat
forintban
ezer Ft-ban
Lakásszerzési támogatás
1.000.000
1.000
Fogorvosi rendelő kialakítása önerő
1.353.000
1.353
Felhalmozási célú hitel visszafizetése
10.000.000
10.000
Felhalmozási célú hitel visszafizetés kamata
952.000
952
Lakásértékesítés ÁFA befizetése
1.600.000
1.600
Zúgó út külterületi munkálatainak terve
842.648
843
Járdaépítés a köztemetőig és buszmegálló
1.101.352
1.101
kialakítása a Zúgó úton - önrész
Információs táblák elhelyezése a településen 84.000
84
önrész
Nyírmártonfalva Petőfi utca villanyhálózat
72.000
72
bővítéshez kapcsolódó közvilágítás ki-építése önrész
Számítógép óvodának
120.000
120
ÁMK fénymásoló
200.000
200
ÁMK páraelszívó
300 000
300
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése első francia bekezdése „központi költségvetési támogatás és SZJA
248.680.000 Ft” a következőkkel egészül ki:
„Ebből:
lakáshoz jutási felhalmozási támogatás: 3.996.000 Ft”
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon
gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2008. május 14.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. május 15.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2008. (VI. 24.) RENDELETE
a Közterület használattal összefüggő 4/1995. (IV. 03.) rendelet
(:továbbiakban: Rendelet:) módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Közterület használat szabályairól szóló 4/1995 (IV. 03.) önkormányzati
rendelet módosítására a következő Rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„Aki e Rendelet:
- közterület használat engedélyezéséről szóló 3. §-ában,
- az engedély érvényéről szóló 7. §-ában,
- a közterület használat egyéb szabályairól szóló 8. §-ában, 9. §-ában,
- a közúti közlekedéshez hasznát járművek tárolásának szabályairól szóló 10. §-ában,
- az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának szabályairól szóló 11. §ában,
- a közterület használat idejéről, formájáról szóló 18. §-ában,
- a közterületek bontásával, helyreállításával kapcsolatos 22. §-ában, 23. §-ában, 24. §ában,
- a beruházóra, a kivitelezőre vonatkozó 25. §-ában, 26. §-ában,
- a hirdető-berendezések, falragaszok elhelyezésének szabályairól szóló 27. §-ában, 28.
§-ában, 29. §-ában
foglaltakat megszegik, a „Közterület használata szabályainak megszegése” szabálysértést
követi el, és az 1999. évi LXIX. tv-ben meghatározott pénzbírsággal sújtható.
2. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározottak szerint gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2008. június 18.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, …………………………
/:Balázs László:/
jegyző

9/2008. (VI. 24.) RENDELETE
a Helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint
az Egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
2007. évi LXXXII. tv. 6. § (6) bekezdésére, továbbá a Természet védelméről szóló
1996. évi LIII. tv. 6. § (6) bekezdésére a következő rendeletet (:továbbiakban:
Rendelet:) alkotja:
1. §
A Képviselő-testület védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül az 1989. október 23-a
előtti rendelkezéssel védetté nyilvánított „Hubertus” elnevezésű kocsányos tölgy helyi
jelentőségű védett természeti értékként fennálló védettségét fenntartja.
2. §
A védett természeti érték feltalálási helye: Nyírmártonfalva 0511/3 helyrajzi szám – a
Nyírerdő Zrt. Guti Erdészete Irodaház kertje.
3. §
A védett természeti értéket természet-azonos módon körbe kell keríteni. A védettség
indokáról, céljáról, történetéről információs táblát kell elhelyezni.
4. §
A védett természeti értékkel kapcsolatos minden munkálat a természetvédelmi hatóság és a
képviselő-testület engedélyéhez kötött.
5. §
A tölgyfa történeti leírását, fényképét e Rendelet melléklete tartalmazza.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2008. június 18.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: ………………………………
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2008. (VIII. 12.) kt. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2008. évi költségvetés módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az
Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletre, a 2008.évi
önkormányzati költségvetésről szóló 2/2008.(II.19) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§.-ában foglalt
a) kiadási főösszege
b) bevételi főösszege

346.544.644 Ft-ra
346.544.644 Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.-ban foglalt
- Központi költségvetési támogatás és SZJA
-Támogatásértékű működési bevétel

258.862 ezer Ft
9.065 ezer Ft-ra változik
3.§.

A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
- Személyi juttatások
131.370 ezer Ft
- Munkaadói járulékok
43.435 ezer Ft
- Dologi kiadások
65.998 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
72.114 ezer Ft
4.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. augusztus 12.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2008. (IX. 30.) kt. rendelete
a Közterület használat szabályairól szóló 4/1995. (IV. 03.) rendelet
(:továbbiakban: Rendelet:) módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Közterület használat szabályairól szóló 4/1995 (IV. 03.)
önkormányzati rendelet módosítására (:továbbiakban: Rendelet:) a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak hatályukat vesztik.
2. §
A Rendelet 31. §-ában szabályozottak helyébe a következő rendelkezés lép:
„Aki e Rendelet 8. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésében
foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és az 1999. évi LXIX. törvényben
meghatározott pénzbírsággal sújtható.”
3. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s egyidejűleg 8/2008. (VI. 24.) kt. rendelet e
Rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Nyírmártonfalva, 2008. szeptember 24.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. szeptember 30.

/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2008. (X. 28.) kt. rendelete
a fogorvosi körzet kialakításáról
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése; az egészségügyi
közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
szóló 2001. évi CVII. törvény 26. § n) pontja felhatalmazása alapján, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése alapján, a 71/2002. (IV. 15.)
Korm. Rendelet 2. § (2) bekezdését figyelembe véve a fogorvosi körzet kialakítására
következő rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1. §
A képviselő-testület a feladat-ellátási kötelezettség, illetve a működtetési jog alapján
végezhető önálló fogorvosi tevékenység céljára 1 fogorvosi körzetet alakít ki.
2. §
A feladatellátás helyeként a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 36. sz. alatti fogorvosi rendelőt
jelöli ki.
3. §
E fogorvosi körzethez tartozik Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe (bel- és
külterület).
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: …………………………………….
Balázs László
jegyző

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

/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2008. (XI. 28.) Kt. rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2/ 2008. (II.19.).kt. rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az
Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletre, a 2007.évi
önkormányzati költségvetésről szóló 2/2008.(II.19) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§.-ában foglalt
a) kiadási főösszege
b) bevételi főösszege

369.812.627 Ft-ra
369.812.627 Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.-ban foglalt
- Központi költségvetési támogatás és SZJA
-Támogatásértékű működési bevétel
- Működési hitelfelvétel

287.789 ezer Ft
8.904 ezer Ft
18.404 ezer Ft-ra változik
3.§.

A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
- Személyi juttatások
135.368 ezer Ft
- Munkaadói járulékok
44.648 ezer Ft
- Dologi kiadások
67.432 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
72.132 ezer Ft
- Támogatás, pénzeszközátadás
7.344 ezer Ft
- Működési tartalék
3.000 ezer Ft

- Felhalmozási, felújítási kiadások
- Felhalm.célú pe.átad. lakosságnak
- Felhalmozási hitel visszafizetése

29.862 ezer Ft
27 ezer Ft
10.000 ezer Ft
4.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. november 28.
Balázs László

jegyző
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2008. (XI. 28.) kt. rendelete
a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló
15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletének módosítására
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
Tv. (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatsi díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm.
Rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet:) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében szabályozott egy darab 120 literes gyűjtőedény heti ürítése nettó
274,87 Ft.
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. január hónaptól felmerülő díjak
esetén érvényesíteni kell.
Nyírmártonfalva, 2008. november 19.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. november 28.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2008. (XII. 23.) kt. rendelete
a 2008. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1990. évi LXV. tv. 16. § (1), valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. sz. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A képviselő-testület jelen rendeletében felhatalmazza Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Polgármesterért, hogy 2009. január 1-jétől a költségvetési rendelet
megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a 2008. december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintjén
biztosítsa.
A felhatalmazás a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2009. évi költségvetés részét
képezi, az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2009. évi
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
2. §
A Rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2009. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.
Nyírmártonfalva, 2008. december 17.

/:Balázs László:/
jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: ……………………..
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2008. (XII. 23.) kt. rendelete
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az Árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi ivóvíz díjának
megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.) kt. rendelete módosítására a következő rendeletet
(továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyírmártonfalva közigazgatási területén az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
288,10 Ft/m3 + Áfa köbméterenkénti vízdíj + 270 Ft/fogyasztási hely+Áfa, mint
az állandó költségek fedezetének díja.”
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Nyírmártonfalva, 2008. december 17.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2008. december 23.
……………………………
Balázs László jegyző

