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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2009. (II. 17.) kt. számú rendelete
az Önkormányzat 2009. 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 2009. 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 különkülön címet alkotnak.
Cím száma

Cím neve
Polgármesteri Hivatal
Általános Művelődési Központ

1
2

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
334.435 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
334.435 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeinek összetétele az 1. számú melléklet
részletezése szerint:
- központi költségvetési támogatás és SZJA
243.880
ezer Ft
- átengedett gépjármű adó
5.928 ezer Ft
- intézményi működési bevételek
17.356 ezer Ft
- helyi adók
11.274 ezer Ft
- Támogatásért.műk.bev.
3.332 ezer Ft
- Ingatlanértékesítés
1.000 ezer Ft
- Hitelfelvétel működési
41.898 ezer Ft
- Hitelfelvétel felhalmozási
7.182 ezer Ft
- Felhalmozási pénzmaradvány
2.585 ezer Ft

(2) Az önkormányzat a helyi adó bevételi előirányzatból az 1. .számú mellékletnek
megfelelően, a magánszemélyek kommunális adójaként tervezett 3.025 ezer Ft-ot teljes
mértékben felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 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
136.413 ezer Ft
- Munkaadói járulékok
42.031 ezer Ft
- Dologi kiadások
59.982 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
68.008 ezer Ft
- Pénzeszközátadások
5.943 ezer Ft
- Felhalmozási kiadások
19.058 ezer Ft
- Pénzforgalom nélküli kiadások
általános tartalék
2.000 ezer Ft
céltartalék
1.000 ezer Ft
Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
A Képviselő-testület a céltartalékot működési célra – szervezeti intézkedésekre - hagyja
jóvá.
(3) Az átadott pénzeszközök tervezett összege tételesen:
Működési célú pénzeszközátadás:

Nyírmártonfalva Polgárőrség támogatása
Gúth-Ligetalja Önk. + Idefgenf. Egyesület
Területfejlesztési Tanács
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társ.
Nymfalva Kult.Örökségvéd.Egyesület
Nymfva Közalapítvány
Hajdúhadh. Kistérségi Társ.
Nyírábrány ügyelet
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása
Összesen

5.943 ezer Ft
(adatok: ezer Ft-ban)
400
20
127
54
150
50
30
63
2 549
2 500
5 943

(4) Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege: 68.008 ezer Ft, az alábbiak
szerint:
(adatok: ezer Ft-ban)
Aktív korúak rendszeres szociális segélye
Rendelkezésre állási támogatás
Idõs korúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
Ápolási díj 100 %-os
Fok. Ápolási díj 130 %
Kiegészítő ápolási díj
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások
Átmeneti segély
Köztemetés
Önkormányzat által folyósított szoc., gyermekvéd. ellátás összesen

6 156
20 948
1 094
16 800
5 472
5 780
528
210
300
9 620
600
500
68 008

6.§. Az önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege 19.058 ezer Ft.
Összetétele az alábbi:
(adatok: ezer Ft-ban)
Lakásszerzési támogatás
1 000
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár külső felújítás
1 718
Felhalm.célú hitel visszafizetés
2 100
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata
200
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló
300
Hitelesíthető testtömegmérleg
150
Hordozható vízus tábla
200
Szabályos csecsemő testhosszmérő
100
ÁMK Óvoda Óvodai szellőztető rendszer
3 000
tornaszoba
450
számítógép + program
240
Óvoda kerítés
100
Figyelőkút
900
Szabadság u. közvilágítás bővítés eng.terv
500
Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye
300
Iskola
fűtéskorszerüsítés
300
Iskola sportudvar támfal befejezése
200
Iskola kerítés
200
Labdafogó háló továbbfejl.
100
Óvoda-Rákóczi u. összekötése engedélyes terv
500
Szárzúzó beszerzése
1 500
Szennyvíz pályázat
4 000

Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész
Összesen

1 000
19 058

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai:
- A 2008.évi Felhalmozási célú hitelfelvétel
- Felhalmozási célú hitel törlesztése 2009. évben

1.353 ezer Ft
2.100 ezer Ft

8.§. A 3. számú melléklet tartalmazza a 2009. évi előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet.
9.§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 4. számú melléklet tartalmazza.
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat (2009-2011 évre) tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.
A költségvetési létszámkeret
10. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
86 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal
11 fő köztisztviselő
8 fő közalkalmazott
37 fő Mtv. hatálya alá tartozó
Általános Művelődési Központ
30 fő közalkalmazott
A létszám megoszlását a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
12. § (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 képviselőtestületet 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.
13. § (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 képviselőtestületet illetik meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzatmódosítást 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.
16. § 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
17. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat
költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára
vonatkozó rendelkezéseket a rendelet 1-6. számú melléklete tartalmazza.
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.............................................................
polgármester

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

Ph.

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2009. ......................
....................................
.....
jegyző

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2009. (II. 17. Kt. számú 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 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

357.551.633 Ft-ra
357.551.633 Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.-ban foglalt
- Központi költségvetési támogatás és SZJA
- Gépjárműadó
-Helyi adó bevétel
- Intézményi bevétel
-Támogatásértékű működési bevétel
- Felhalmozási bevételek
- Felhalmozási hitelfelvétel
- Pénzmaradv.igénybevétel

290.340 ezer Ft
6.400 ezer Ft
10.751 ezer Ft
18.317 ezer Ft
13.210 ezer Ft
13.494 ezer Ft
1.350 ezer Ft
3.690 ezer Ft

3.§.
A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
- Személyi juttatások
135.056 ezer Ft
- Munkaadói járulékok
45.381 ezer Ft
- Dologi kiadások
57.729 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
72.153 ezer Ft
- Támogatás, pénzeszközátadás
7.344 ezer Ft
- Felhalmozási, felújítási kiadások
- Felhalm. hiteltörlesztés

29.889 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: 2009. február 17.
Balázs László

jegyző
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2009. (II. 17.) kt. RENDELETE
a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései
szerint nyújtandó egyes szociális ellátások megállapításának helyi szabályaira vonatkozó
28/2005. (XII. 20.) kt. rendelet módosítása
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az
1993. évi III. tv. 138. §-ára a törvény helyi körülményekhez igazodó végrehajtására vonatkozó
28/2005. (XII. 20.) kt. rendelet módosítására a következő rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 49/A §-al egészül ki a következők szerint:
(1) Az Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt működtet.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
-

-

az ÁMK Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája képviselője,
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás gyermekjóléti és családgondozó szolgálatának
képviselői,
az Anya- és Gyermekjóléti Szolgálat védőnője,
a háziorvos,
a Polgármesteri Hivatal képviselője.

(3) A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. Feladata a szociálpolitikai
koncepció jóváhagyás előtti véleményezése, végrehajtásáról szóló értékelésének
véleményezése, továbbá az éves foglalkoztatási terv jóváhagyás előtti véleményezése.
(4) A kerekasztal ülését a polgármester hívja össze, adminisztratív feladatait a
polgármesteri hivatal látja el.
2. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2009. február 9.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2009. …………………
Balázs László jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2009. (IV. 02.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2008. 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 2008. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
rendelet hatálya
A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire
terjed ki. Az önkormányzat - 2008. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat,
valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2008.
(II.19.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
Előirányzat
megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
előirányzat
333.224
333.224

Módosított
előirányzat
360.687
360.687

2008. évi
teljesítés
349.446
353.420

Teljesítés
alakulása
96,9 %
98,0 %

I. A költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2008. 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:
Normatív állami támogatás
Kieg. tám. közokt.feladatokhoz
Egyes jöv.pótló támog kiegész

220.592 ezer Ft
103.740 ezer Ft
199 ezer Ft
66.981 ezer Ft

Központosított előirányzatok
9.845 ezer Ft
Fejlesztési célú támogatás
9.718 ezer Ft
LEKI támogatás
12.177 ezer Ft
ÖNHIKI támogatás
7.341 ezer Ft
Egyéb központi támogatás
10.591 ezer Ft
Átengedett központi adók:
Ebből:
SZJA helyben maradó rész
8.856 ezer Ft
SZJA jöv. különbség mérsékl.
61.184 ezer Ft
Gépjárműadó
5.928 ezer Ft
Helyi adóbevétel
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzati bevételek:
Támogatási kölcsön visszatér.
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

11.727 ezer Ft
501 ezer Ft
6.445 ezer Ft
17.250 ezer Ft
35 ezer Ft
1.809 ezer Ft

Támogatásértékű működési bevételek:
Ebből:
Egészségbizt. Pénztártól
3.733 ezer Ft
Önkormányzati költségv.szervtől 522 ezer Ft
Központi költségvetési szervtől 3.770 ezer Ft
Fejezeti kezelésű támogatás
4.446 ezer Ft
Elkülönítrett Állami Pénzalaptól 1.479 ezer Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:
Ebből:
Központi költségvetési szervtől
Finanszírozási bevételek

75.968 ezer Ft

13.950 ezer Ft

3.894 ezer Ft
3.894 ezer Ft
1.249 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások
Az önkormányzat 2008. 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 2008. évi teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése

Eredeti Módosított 2008. évi
előirányzat előirányzat teljesítés

Teljesítés
alakulása

Összesen
Ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- támogatások, pénzeszközátadások

333.224

360.687

349.446

96,9 %

124.361
41.209
63.660
9.521

135.056
45.380
57.729
7.371

133.546
44.117
52.542
6.743

98,9 %
97,2 %
91,0 %
91,5 %

Az önkormányzat által folyósított ellátások összege: 73.140 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)
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.)
Köztemetés
Közgyógyellátás
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat
32115
32407
33627
557
557
582
1186
1186
2119
1080
1080
766
18480
18480
15203
11920
11920
10719
600
621
633
180
180
208
3300
3300
2985
1132
1178
500
500
162
101
7482
3926
4857
77400

Pénzeszközátadás, támogatás
Orvosi ügyelet működéséhez
Területfejl. Ügynökség
Lakosságnak felhalmozási célú
Polgárőrség
Toldi Sportegyesület
Kulturális Örökségvéd. Egy.
DAÖTT (Debr.Agglom.)
Gúth-Ligetalja támogatás
Közokt.Közalapítvány

75289

73140
6.743 ezer Ft

1.882 ezer Ft
128 ezer Ft
1.227 ezer Ft
380 ezer Ft
2.920 ezer Ft
50 ezer Ft
103 ezer Ft
43 ezer Ft
10 ezer Ft

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak
előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. a 3., a 3/a. és
3/b. számú mellékletek szerint fogadja el
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés
alakulását a következők szerint hagyja jóvá:

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
Megnevezés
Fogorvosi rendelő kialakítása
Fogorvosi rendelő berendezés
ÁFA befizetése
Zúgó úti jarda
Zúgó u. terv
Információs tábla
Petőfi u. villany
Zúgó út egyéb terv
Számítógép óvoda
ÁMK páraelszívó
Fénymásoló
HEFOP számítástechn.eszk.
e-Mo pont
Pénzügyi befekt.kiadás_Érmelléki Nonpr. Kft
Összesen

Eredeti e.i. módosított
ezer Ft-ban
1 353
12930
0
600
1 600
0
0
9373
2 100
1944
0
84
0
417
0
0
120
120
300
300
200
200
0
3894
0
0
5673

29862

Támogatásért. kölcsönök
Finanszírozási kiadások

Teljesítés
(ezer Ft)
13073
600
0
10577
1451
0
384
273
0
180
258
3894
12
30
30732
81 ezer Ft
8.545 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:
64.500 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulék
22.612 ezer Ft
Dologi kiadások:
23.418 ezer Ft
A Hivatal 2008. évi működési kiad. teljesítése

110.530 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:
69.046 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
21.505 ezer Ft
Dologi kiadások
29.124 ezer Ft
ÁMK 2008. évi működési kiad. teljesítése:

119.675 ezer Ft

4.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát 2.585 ezer Ft-ban állapítja
meg, a következők szerint:

2008.december 31-i záró pénzkészlet
Ft
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
(2008.december havi munkabér összege)
Aktív függő elszámolások
(Kincstári forgótőke)
Passzív átfutó elszámolások
(2009.évi állami támogatás előleg)
2008. évi pénzmaradvány
Ebből:
A felhalmozási pénzmaradvány

7.091

ezer

(+) 6.138 ezer Ft
(+)

200 ezer Ft

(-) 10.844 ezer Ft

2.585 ezer Ft
2.585 ezer Ft

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

1.774 ezer Ft
472 ezer Ft
2.004 ezer Ft

5.§.
Az előirányzat módosítások közül a Kormány hatáskörű módosítás összege 41.952 ezer Ft,
a (Képviselő-testületi) hatáskörű előirányzat módosítás összege – 14.489 ezer Ft.
Az eredeti és módosított bevételi, valamint kiadási előirányzati adatokat, a rendelet 1-2. sz.
mellékletei, valamint a 2008. évi teljes önkormányzati beszámoló garnitúra szerinti
részletezettséggel állapítja meg a Képviselő-testület.
6.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi szakfeladatos kiadásait 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 2008. 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. és
51.űrlap szerinti részletezettséggel, 642 ezer Ft normatíva igényléssel, az adóerő-képesség
korrekcióját az 50. számú űrlap szerinti részletezettséggel - 472 ezer Ft visszafizetési
kötelezettség mellett, valamint a támogatás elszámolását az 55.űrlap szerinti részletezettséggel
2.004 ezer Ft - villamos energia áremelkedés többlettámogatása miatti -visszafizetési
kötelezettség mellett hagyja jóvá a képviselő testület.
A 2008. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. űrlap szerinti részletezettséggel 59 főben
hagyja jóvá a képviselő-testület.

8.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2009. április 01.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2009. április 02.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2009. (IV. 2.) kt. RENDELETE
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései
szerint nyújtandó egyes szociális ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló
28/2005. (XII. 20.) kt. rendelete (:továbbiakban: Rendelet) módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva – figyelemmel az 1993. évi III. törvényben foglaltakra is – a következő
Rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktívkorú ellátásra jogosult rendszeres szociális segélyezett együttműködési
kötelezettségét írásba foglalt nyilatkozatával köteles vállalni, amely szerint az önkormányzat
által kijelölt Vámospércs-Nyírmártonfalva-Újléta Önkormányzatok Családsegítő-és
Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködik, illetve a
Családsegítő Szolgálattal nyilvántartásba vétteti magát.
(2) Az együttműködési kötelezettségről a Családsegítő Szolgálatnak jegyző által megküldött
segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell, amelyről az (1) bekezdésben szabályozott
Családsegítő Szolgálattal a segélyezett a segély jogerős megállapításától számított tizenöt
napon belül megállapodást köt.”
2. §
A Rendelet 14. §-ában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az együttműködésre kijelölt szerv az önkormányzat irányában fennálló tájékoztatási
kötelezettségének tartalma a következő:
-

nyolc napon belül tájékoztatja az önkormányzatot, amennyiben a szociális segélyezett
a számára előírt tizenöt napon belül nem köti meg az együttműködési megállapodást,
tizenöt napon belül tájékoztatja az önkormányzatot, ha a jogosult az együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A jogosult megjelenési kötelezettségének elmulasztása esetén a Családsegítő Szolgálathoz
a mulasztástól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet nyújthat be, melyet hitelt
érdemlő dokumentummal kell alátámasztani.
(3) Az együttműködési megállapodás megkötése, a beilleszkedési programon való részvétel
elmulasztása esetén az önkormányzat intézkedik a segély megvonásáról.
(4) Az aktívkorú ellátásra jogosult rendszeres szociális segélyes a rendszeres szociális segély
folyósításának ideje alatt köteles a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó

beilleszkedési programban részt venni, amelynek megszervezése a Családsegítő Szolgálat
feladata.
(5) A meghatározott programban való részvételnek a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy és családja önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére kell irányulnia.
(6) Beilleszkedési programon a következőket kell érteni:
-

tanácsadáson való részvétel,
munkavégzésre történő felkészítési programokon való részvétel,
életmódot formáló, csoportos foglalkozáson való részvétel,
képzésen való részvétel.

(7) A Családsegítő Szolgálattal az együttműködésre vonatkozó megállapodás tartalmazza
különösen:
a) az együttműködési program személyre meghatározott tartalmát,
b) az együttműködési programon való részvétel gyakoriságát, amely évente két
alkalomnál kevesebb nem lehet.
(8) A Családsegítő Szolgálat vezetője az együttműködési megállapodás megkötéséről, a
beilleszkedési programon való részvételről személyenkénti nyilvántartást vezet.
3. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Nyírmártonfalva, 2009. április 1.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2009. április 02.

Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2009. (V. 13.) kt. számú rendelete
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 1/ 2009. (II.17.).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 2009. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 1/2009.(II.17) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 4.§.(1)-ben foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
- központi költségvetési támogatás és SZJA

243.881 ezer Ft

- átengedett gépjármű adó

5.928 ezer Ft

- intézményi működési bevételek

17.356 ezer Ft

- helyi adók

11.274 ezer Ft

- Támogatásért.műk.bev.

3.332 ezer Ft

- Ingatlanértékesítés

1.000 ezer Ft

- Hitelfelvétel működési

45.853 ezer Ft

- Hitelfelvétel felhalmozási

3.226 ezer Ft

- Felhalmozási pénzmaradvány

2.585 ezer Ft

2.§.
A rendelet 9.§.-ának helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
A felhalmozási kiadás forrásaként figyelembe veszi az önkormányzat a társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás 100%-át.
A felhalmozási kiadás forrásaként figyelembe veszi az önkormányzat 2009. évi személyi
jövedelemadó bevételéből a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi
CXXVII. törvény 3. számú melléklete 10. pontja szerinti - a lakáshoz jutás feladatai jogcímen az önkormányzatot megillető 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával
megegyező 3.996 ezer Ft-os összegét is.

3.§.
A rendelet 10.§.-ának helyébe az alábbi szövegrész lép:
A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
86 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg az alábbiak szerint:
Polgármesteri Hivatal
11 fő köztisztviselő
8 fő közalkalmazott
40 fő Mtv. hatálya alá tartozó
Általános Művelődési Központ

30 fő közalkalmazott

A létszám megoszlását a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.
4.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

........................................................
polgármester

........................................................
jegyző
Ph.

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2009. május 13.
.........................................
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2009. (V. 05.) kt. RENDELETE

A temetők és a temetkezés helyi szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Temetőkről és a temetkezésről szóló 1990. évi LXIII. tv. (:továbbiakban: TTv.) 41. § (3)
bekezdésében, továbbá a törvény végrehajtására vonatkozó 145/1999. (X. 01.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: „Korm. Rend”) foglaltakra a következő rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:

I.
Bevezető és általános rendelkezések
1. §
A Rendelet célja, hogy – a felsorolt jogszabályokkal összhangban – szabályozza és biztosítsa
a köztemető rendjét, a temetkezési tevékenység jellegének és a helyi viszonyoknak
megfelelően.
2. §
(1) A Rendelet hatálya Nyírmártonfalva Község területén kiterjed mind a lezárt, mind a
működő köztemetőkre.
(2) A Rendelet alkalmazása szempontjából temető a község közigazgatási területének az a
része, melyet erre a célra a község önkormányzatának Képviselő-testülete kijelölt,
vagy kijelöl, illetőleg amelyet a Rendelet hatályba lépése előtt e célra használtak.
(3) A működő, illetve lezárt köztemetőket a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A temetőben a temetés, temetői közszolgáltatás csak halottvizsgálati bizonyítvány és a
szükséges hatósági engedélyek megléte után végezhető. A halottvizsgálati
bizonyítványt be kell mutatni az üzemeltetőnek, illetve annak egy példányát az
üzemeltető, illetve a tulajdonos köteles megőrizni.
Értelmező rendelkezések
3. §
E törvény alkalmazásában:
a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata
szerint zöldfelületi jellegű, különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak
elhelyezésére létesítettek, és használnak, vagy használtak.

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő, illetőleg a temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét
teljesíti.
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnok házban, vagy más építményben és
területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére, és hamvak
szétszórására szolgál.
d) temetési hely: a temetőben, vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén
ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely (a temetési helyek egyes formái, a temetés
módja, továbbá a földben, vagy építményen történő elhelyezkedése alapján
különböznek egymástól.)
e) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített
építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.
f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére
irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.
A rendelet hatálya
4. §
A Rendelet tárgyi hatálya a helyi köztemetőkkel és a temetkezésekkel összefüggő
tevékenységekre terjed ki.
5. §
A Rendelet személyi hatálya azokra ír elő szabályokat, akik tulajdonosként, fenntartóként,
vagy üzemeltetőként, illetőleg temetkezési szolgáltatóként, vagy a szolgáltatás igénybe
vevőjeként jogok és kötelezettségek alanyai lehetnek.
II.
Rendelkező rész
6. §
A temető fenntartója a temető tulajdonosa, vagy az, aki a kezelői joggal rendelkezik. A
köztemető fenntartója a települési önkormányzat, de a temető fenntartásról több
önkormányzat együttesen társulás vagy együttműködés útján is gondoskodhat.
A temető tulajdonosának fő feladatai
7. §

(1) A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi, és
infrastrukturális feltételek:
A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek megépítése, illetve kialakítása:
a tulajdonos:
-

-

a község belterületéhez nem messze, a település rendezési tervei szerint, a
szakhatóságok előírásainak megfelelően helyezi el a temetőt,
a temető kialakításánál biztosítja a Ttv-ben és Korm. Rend.-ben előírt tárgyi és
infrastrukturális (megfelelő nagyságú terület, kerítés, zöldfelület, ravatalozó,
technikai, üzemi helyiségek, boncolóhelyiség csoport, vízvételi lehetőség,
illemhely, akadálymentes utak, hulladéktárolók, stb.) feltételeket,
a temetkezés kulturált feltételei között megfelelő külső és belső
ülőalkalmatosságot, hangosító berendezést biztosít.

(2) A temető zöldterületeinek kialakítása:
-

a temető területén és az azt övező kerítés mentén cserjéket és fákat ültet,
zöldfelületet hoz létre a tulajdonos,
a növények és a zöldfelület gondozását rendszeres jelleggel kell végezni.

(3) A sírhelytáblák kialakítása:
a tulajdonos:
-

-

-

a gazdaságos és célszerű területhasznosításra, a temetkezési tevékenység célszerű
folytatására a temetőterületet felosztja. A területeket közlekedési utakkal választja
el, az így létrejött parcellákat, valamint a parcellákban lévő sorokat számozással
látja el,
a parcellázásról, illetve a táblák és sorok kialakításáról a tulajdonos térképet
(parcellázási tervet) készíttet, amelyet a temetőben kifüggeszt,
a sírhelytáblák között felnőtt, gyermek, egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt,
urnasírhelyek, és urnafülke kialakítását kell elvégezni,
temetkezési helyként díszsírhelyet is létrehozhat, amelyre a tulajdonos döntése
szerint lehet temetkezni (köztemetőben a díszsírhelyre való temetkezést az
önkormányzat képviselő-testületének rendelete szabályozza),
a parcellákat és a sorokat jól látható módon jelöli,
a sírhelyek méreteit, a sírok közötti távolságokat, a közlekedési utak méreteit a
temető parcellázási terv, a temetői szabályzat és e Rendelet tartalmazza.

(4) A temető kegyeleti méltóságának őrzése:
-

a tulajdonos gondoskodni köteles a kegyeleti méltóság megőrzéséről,
a kegyeleti méltóság megsértése esetén hatósági intézkedést kell kezdeményezni,

(5) A temető fenntartása és üzemeltetése:
-

a tulajdonos köteles a temetőt és berendezési, felszerelési tárgyait, különösen:
ravatalozó, boncolóhelyiség csoport, technikai berendezések, tárolók, hűtők, egyéb

-

-

-

-

-

-

-

infrastruktúra, olyan állapotban tartani, hogy az rendeltetésszerű használatra
alkalmas legyen,
a tulajdonos a temetőt köteles úgy üzemeltetni, illetve a temetkezést úgy folytatni,
hogy a folyamatos temetkezés a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. A
tulajdonos az üzemeltetést maga, vagy más szervezet útján látja el,
más szervezettel történő üzemeltetés esetén kegyeleti közszolgáltatási
szerződésben, a Ttv-ben, a Korm. Rend.-ben, illetve e Rendeletben meghatározott
rendelkezések szerint kell ellátni a feladatot,
a tulajdonos vagy az üzemeltető gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak
átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását, tájékoztatja a temetőlátogatókat,
kijelöli a temetési helyeket,
a tulajdonos vagy az üzemeltető gondoskodik a temető és a létesítmények
tisztántartásáról, az utak karbantartásáról, síkosság-mentesítéséről, és a hó
eltakarításáról,
a temetkezési szolgáltatást, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységet úgy kell ellátni, hogy az megfeleljen a jogszabályokban előírt
feltételeknek, illetve biztosítsa a kegyeleti méltóság megőrzését, és a hozzátartozók
jogainak érvényesítését,
az üzemeltető:
- gondoskodik az eltemetés feltételeiről, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás),
- kijelöli a temetési helyeket,
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról, és betartatásáról,
- összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési, szolgáltatási tevékenységeket,
szervezés intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés
zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról,
gondoskodik a temetőben hulladék gyűjtők kihelyezéséről, a keletkezett hulladék
összegyűjtéséről és megfelelő időközönkénti elszállításáról.

(6) A temető üzemeltetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése:
A Ttv-ben és a Korm. Rend.-ben előírt nyilvántartásokat a tulajdonos vagy maga vezeti vagy
az üzemeltetéssel megbízott szervezettel vezetteti. A nyilvántartások megőrzéséről
gondoskodni kell.
(7) A temető használatának és igénybe vételének szabályai:
-

a temető szolgáltatásait az azt igénylő bármely állampolgár igénybe veheti,
temetési szolgáltatás igénybe vétele során úgy kell eljárni, hogy a temető kegyeleti
méltósága ne sérüljön,
a temető használat és igénybevétel részletes szabályait a tulajdonos temető
szabályzatban írja elő, amelyet a temetőben jól látható helyen elhelyez,
a sírhelyeket a hozzátartozó maga, vagy általa megbízott gondozza,
a gondozásnak ki kell térnie a személy- és vagyonbiztonságra is,
a temető területén jogszabályellenes, közerkölcsöt, közízlést és a kegyeleti
méltóságot sértő építményt, tárgyat nem lehet építeni, elhelyezni,

(8) A temetési helygazdálkodás szabályai:

-

a temetkezést a parcellázási terv szerint kell végezni, úgy, hogy a temető területe
célszerűen és takarékosan kerüljön felhasználásra.

(9) A sírhelyek és síremlékek méretei:
Megnevezés
Szélesség
Hossz
Mélység
Magasság
Felnőtt egyes sírhely
1m
2,50 m
2m
Felnőtt dupla sírhely
1,50 m
2,50 m
2m
Családi sírhely
2m
2,50 m
2m
Gyermek sírhely
1m
1,50 m
2m
Mélyített sírhely esetén a meghatározott méretek mellett a mélységet 0,50 m-el növelni kell.
(10) Síremlékek méretei:
Megnevezés
Felnőtt egyes sírhely
Felnőtt dupla sírhely
Családi sírhely
Gyermek sírhely

Szélesség
0,9 m
1,50 m
2m
0,90 m

Hossz
2m
2m
2m
1,50 m

Magasság
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

(11) Urnás temetés esetén egy urnafülkébe két urna, egy urnasírba öt urna, sírhelybe
(sírboltba) öt urna temethető.
8. §
A köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat. Amennyiben az önkormányzat e
feladatnak nem saját maga tesz eleget, kegyeleti közszolgáltatási szerződést kell kötnie,
amelynek tartalmi elemeit a Ttv. tartalmazza.
9. §
A gazdálkodó szervezet tevékenységét a köztemetőre kiterjedő felügyeleti jogkörében a
jegyző felügyeli. E felügyeleti jogkör tartalmi elemeit a Ttv. részletesen szabályozza.
10. §
(1) A temetőben kegyeleti közszolgáltatást azon szervezetek nyújthatnak, akik erre
megfelelő engedéllyel rendelkeznek.
(2) A közszolgáltatást lehetőleg úgy kell megszervezni, hogy azt a hét minden napján
igénybe lehessen venni, 8.00 és 18.00 óra közötti időszakban. „Minden Szentek
Napján” a nyitva tartási idő ettől eltérhet.
(3) A temetőlátogatók kegyeleti látogatása e nyitva tartási időben lehetséges.
11. §

1) A temetési hely megváltásának díját a tulajdonos határozza meg. Köztemetőben a
temetési hely megváltási díját e Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, a sírhelyek
díjait a tulajdonos vagy az üzemeltető szedi be a közszolgáltatási szerződés szerint.
2) A köztemetés költsége:
90.000 Ft
12. §
Temetési hely újraváltási díjat az önkormányzat nem határoz meg.
13. §
-

-

-

A köztemetőben a temetőfenntartás hozzájárulási díjat – amelyet a temetőben a
temetkezési szolgáltató kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők fizetnek –
az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű
számtani átlagának öt százalékban határozza meg a tulajdonos, melynek összegét a
3. sz. melléklet tartalmazza.
A temetőben a vállalkozók általi tevékenységet a tulajdonosnak vagy az
üzemeltetőnek előzetesen a temetőben kifüggesztett telefonszámon, vagy
postacímen be kell jelenteni.
A bejelentésről és az ott végzett munkáról az üzemeltető nyilvántartást vezet.
14. §

(1) Temetési szolgáltatást, illetőleg temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységet a
tulajdonos vagy az üzemeltető engedélyével lehet végezni úgy, hogy a temető
kegyeleti méltósága, illetve más jogos érdeke ne sérüljön. E tevékenységeket a hét
minden napján a nyitva tartási időben lehet ellátni.
(2) A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a sírhely nyitással az üzemeltető
szakszemélyzete és berendezése igénybe vétele kötelező. Az üzemeltetői szolgáltatás
díjait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
15. §
A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások (víz, villany,
szemétszállítás, stb.) igénybe vételéért a 5. sz. mellékletben szabályozott díjat kell fizetni a
temetkezési szolgáltatók által az üzemeltető felé.
16. §
Aki a temető fenntartására, üzemeltetésére, temetkezésre, kegyeleti méltóságra e Rendeletben
foglaltakat megsérti, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

III.

Hatályba léptető rendelkezés
17. §
(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépés napjával a 3/2002. (III.
25.) kt., valamint a 19/2005. (IX. 27.) kt. rendeletek hatályukat vesztik.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2009. május 4.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2009. május 5.
/:Balázs László:/
jegyző

MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
A köztemetők megnevezése
Működő köztemető: Zúgó utca 0379/5. helyrajzi szám.
Lezárt köztemető:

-

2. sz. melléklet
+Temetési hely megváltásának díjai
Gyermek sírhely:
Felnőtt egyes sírhely:
Felnőtt kettes sírhely:
Családi sírhely:
Sírbolt (alsó-felső építménnyel):
Urnasírhely:
Urnafülke:
Díszsírhely:

2.500 Ft/db
4.000 Ft/db
6.000 Ft/db
8.000 Ft/db
11.000 Ft/db
3.000 Ft/db
3.000 Ft/db
ingyenes

3. sz. melléklet
Temető fenntartási hozzájárulási díj
(a temetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozás szerűen munkát végzők
fizetik)
Az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek
egyszerű számtani átlagának öt százaléka, 191 Ft/alkalom.
4. sz. melléklet
Üzemeltetési szolgáltatás díjai
Köztemetőn belül az üzemeltetői szolgáltatás díjai:
Felnőtt normál sírásás:
Felnőtt mélyített sírásás:
Gyermek normál sírásás:
Hűtési díj:

11.500 Ft/db
13.500 Ft/db
3.300 Ft/db
3.300 Ft/nap/fő

5. sz. melléklet
A köztemetői létesítmény igénybevételi díja
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
15.000 Ft

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2009. (VI. 18.) kt. számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 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 2009.
évi költségvetési rendeletének módosítására
az alábbi rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1. §
A Rendelet 6. §-ában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§. Az önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési célú kiadásaink tervezett összege 19.058
ezer Ft. Összetétele az alábbi:
(adatok: Ft-ban)
Lakásszerzési támogatás
1.000.000
Pályázati önerő EMVA III.tengely könyvtár külső felújítás
1.718.000
Felhalm.célú hitel visszafizetés
2.100.000
Felhalm.célú hitel visszafizetés kamata
200.000
Anya- és csecsemővédelem - hallásvizsgáló
300.00
Hitelesíthető testtömegmérleg
150.000
Hordozható vízus tábla
200.000
Szabályos csecsemő testhosszmérő
100.000
ÁMK Óvoda Óvodai szellőztető rendszer
3.000.000
tornaszoba pályázati díj
484.445
tornaszoba önerő
1.019.885
számítógép + program
240.000
Óvoda kerítés
100.000
Figyelőkút
900.000
Szabadság u. közvilágítás bővítés eng.terv
500.000
Belvízelvezető csatornák üzemeltetési engedélye
300.000
Iskola
fűtéskorszerüsítés
300.000
Iskola sportudvar támfal befejezése
200.000
Iskola kerítés
141.721
Labdafogó háló továbbfejl.
100.000
Óvoda-Rákóczi u. összekötése engedélyes terv
400.000
Településrendezési terv 2009. évi módosítása (önerő)
468.790
Településrendezési terv 2009. évi módosítása (pályázati díj)
35.159
Szárzúzó beszerzése
600.000
Szennyvíz pályázat
4.000.000

Csapadékvíz elvezetés Széch-Sikátor-Iskola önrész
Összesen

500.000
19.058.000

2. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2009. június 17.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2009. június 18.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2009. (IX. 01.) kt. RENDELETE
az Önkormányzat 1/ 2009. (II.17.).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 2009. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 1/2009.(II.17) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 3.§.-ában foglalt
a) kiadási főösszege
b) bevételi főösszege

339.356.835 Ft-ra
339.356.835 Ft-ra változik.
2.§.

A Rendelet 4.§.(1)-ben foglalt költségvetési bevételek összetétele az alábbi:
- központi költségvetési támogatás és SZJA
255.087 ezer Ft
- átengedett gépjármű adó
5.928 ezer Ft
- intézményi működési bevételek
17.356 ezer Ft
- helyi adók
11.274 ezer Ft
- Támogatásért.műk.bev.
3.761 ezer Ft
- Ingatlanértékesítés
1.000 ezer Ft
- Hitelfelvétel működési
35.185 ezer Ft
- Hitelfelvétel felhalmozási
7.181 ezer Ft
- Felhalmozási pénzmaradvány
2.585 ezer Ft
3.§.
A Rendelet 5.§.(2) bekezdésében foglalt működési kiadások összege a következőkre változik:
működési kiadások:
- Személyi juttatások
134.132 ezer Ft
- Munkaadói járulékok
41.117 ezer Ft
- Dologi kiadások
61.099 ezer Ft
- Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
68.008 ezer Ft
- Pénzeszközátadások
5.943 ezer Ft
- Felhalmozási kiadások
26.058 ezer Ft
- Pénzforgalom nélküli kiadások
céltartalék
3.000 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: 2009. szeptember 01.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2009. (VIII. 31.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 1/ 2009. (II.17.).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 2009. évi
önkormányzati költségvetésről szóló 1/2009.(II.17) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 10.§.-ában foglalt
költségvetési létszámkeret létszámcsökkentési döntés előtt:

Száma

552312
552323
552411
751153
751757
751845
801115
801214
805113
851297
923127

Szakfeladat
Megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkorm.igazgatási tevékenysége
Intézményi tevékenység.seg.szolg.
Község és városgazdálkodás
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Napköziotthoni ellátás
Védőnői szolgálat
Közművelődési könyvtári tev.

Összesen
Polgármesteri Hivatal létszáma:
Általános Művelődési Központ létszáma:

Engedélyezett
létszám
2
2
1
11
4
40
5
17
1
1
2
86
56
30

költségvetési létszámkeret létszámcsökkentési döntés után:

Száma

552312
552323
552411
751153

Szakfeladat
Megnevezése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkorm.igazgatási tevékenysége

Engedélyezett
létszám
2
1
1
10

751757
751845
801115
801214
805113
851297
923127

Intézményi tevékenység.seg.szolg.
Község és városgazdálkodás
Óvodai nevelés
Iskolai oktatás
Napköziotthoni ellátás
Védőnői szolgálat
Közművelődési könyvtári tev.

Összesen

4
40
5
17
1
1
1
83

Polgármesteri Hivatal létszáma:
Általános Művelődési Központ létszáma:

55
28
2.§.

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: 2009. augusztus 31.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2009. (V. 06.) kt. RENDELETE
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK-irányelvben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatos Önkormányzati Rendeletek módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv., valamint a
Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
módosításáról szóló 2008. évi CXI. tv. hatályba lépésére, és a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123. EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXVI.
törvényre is – a következő Rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1. §
(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályozásról
szóló 1993. évi LXXVIII. tv. helyi végrehajtásáról szóló 9/2006. (III. 31.) kt. rendelet 5. § (1)
bekezdése,
(2) A temetők és a temetkezés helyi szabályairól szóló 7/2009. (V. 05.) kt. rendelet 11. §-a,
(3) A közüzemi ivóvízdíjának megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.) kt. rendelet 1. §-a, 2. §-a,
(4) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló
15/2004. (III. 28.) kt. rendelet 12. § (1) bekezdése
a 2006/123 EK-irányelv 15. cikkébe ütköző, ellentétes rendelkezést tartalmaz, mivel a
„legalacsonyabb és a legmagasabb díjak” tilos meghatározása követelménybe ütközik.
2. §
Az 1. §-ban felsorolt önkormányzati rendeletek rendelkezései megfelelnek a hátrányos
megkülönböztetés tilalmának, szükségesek és arányosak, ezért e rendelkezésüket hatályukban
fenntartja.
3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti 6/2006. (III. 27.) kt. rendelet 28. §-át (3) bekezdéssel egészíti ki:
„(3)
E Rendelet A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK-irányelvnek
megfelel.”
(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti „A temetők és a temetkezés helyi szabályairól szóló 7/2009. (V. 05.)
kt. rendelet” 17. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
E Rendelet A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK-irányelvnek
megfelel”.
(3) Az 1. §(3) bekezdése szerinti, A közüzemi ivóvízdíjának megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.)
kt. rendelet 4. §-al egészül ki:
„4. § E Rendelet A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK-irányelvnek
megfelel”.

(4) A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 15/2004.
(XII. 21.) kt. rendelet 23. §-al egészül ki:
„23 § E Rendelet A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK-irányelvnek
megfelel”.
4. §
A Közterület használatáról szóló 4/1995. (IV. 03.) kt. rendelet 34. §-al egészül ki:
„34 § E rendelet A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK-irányelv 15.
cikk (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.”
5. §
A képviselő-testület egyablakos ügyintézést vezet be, s ennek megfelelően a következő önkormányzati
rendeleteket A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK-irányelvnek megfelelően módosítja:
(1) A Nyírmártonfalva Község helyi építésügyi szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 12.) kt. rendelete
31. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az engedélyezési eljárásban „egyablakos ügyintézést” valósít meg.”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 8/1994. (X. 31.) kt. rendelet 5. §-sal egészül ki a következők szerint:
„(5) Az eljárás során „egyablakos ügyintézés” valósul meg.”
6. §
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzaté és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2005. (X. 01.) kt. rendelete 6. §-a hatályát veszti.
7. §
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint
gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2009. szeptember 30.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2009. október 06.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2009. (XII. 01.) kt. RENDELETE
a 2010. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Polgármesterét, hogy 2010. január 1-jétől a költségvetési rendelet
megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a 2009. december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintén
biztosítsa.
A közalkalmazottak jogszabály szerinti – 2010. január 1-jén esedékes – magasabb fizetési
fokozatba sorolásának véghezviteléhez a Képviselő-testület Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Polgármesterének a felhatalmazást megadja.
A felhatalmazás a 2010. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2010. évi költségvetés részét
képezi, az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2010. évi
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
2. §
A Rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2010. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.
3. §
E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2009. november 25.
/:Balázs László:/
jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2009. december 1.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2009. (XII. 22.) kt. RENDELETE
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról”
„A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. tv.” helyi végrehajtására alkotott 9/2006. (III. 31.) kt. önkormányzati rendeletének
(:továbbiakban: Rendelet:) módosítására az 1993. évi LXXVIII. tv., továbbá a Helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e Rendelet melléklete lép.
2. §
A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.
Nyírmártonfalva, 2009. december 17.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2009. december 22.
/:Balázs László:/
jegyző

1. sz. melléklet
21/2007. (XI. 30.) kt. sz. rendelethez
1. Szociális lakbér:
- komfort fokozat nélküli lakás esetén:
- félkomfortos lakás esetén:
- komfortos lakás esetén:
- összkomfortos lakás esetén:

35 Ft/m2/hó
47 Ft/m2/hó
110 Ft/m2/hó
140 Ft/m2/hó

2. Költségelvű lakbér:
- komfort nélküli lakás esetén:
- félkomfortos lakás esetén:
- komfortos lakás esetén:
- összkomfortos lakás esetén:

66 Ft/m2/hó
93 Ft/m2/hó
170 Ft/m2/hó
177 Ft/m2/hó

3. Piaci alapú lakbér:
- komfort nélküli lakás esetén:
- félkomfortos lakás esetén:
- komfortos lakás esetén:
- összkomfortos lakás esetén:

110 Ft/m2/hó
152 Ft/m2/hó
242 Ft/m2/hó
319 Ft/m2/hó

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14//2009. (XII. 28.) kt. RENDELET-TERVEZETE
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
közszolgáltatási 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 287 Ft.
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2010. január hónaptól felmerülő díjak
esetén érvényesíteni kell.
Nyírmártonfalva, 2009. november 24.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2009. december 28.
/:Balázs László:/
jegyző

