Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
2019. május 29. napján tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott határozat száma
12/2019. (V. 29.)
13/2019. (V. 29.)
14/2019. (V. 29.)

15/2019. (V. 29.)

Tárgya
Javaslat a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadására.
Javaslat a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
elfogadására.
Javaslat a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), B) és c)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása iránti kérelem benyújtására.
Javaslat a 2019. II. félévi ülésterv elfogadására.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4263
Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.sz.) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2019. május 29. napján 12.30 órakor megtartott üléséről

Jelen vannak:

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Gajdos István bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Kövér Mihály Csaba polgármester

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

Lakosság részéről: --Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 2
fő bizottsági taggal határozatképes, a bizottsági ülést megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem hangzott el, a bizottság a napirendi pontokat 2 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1. Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról
szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet II. 2. pont a), B) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása iránti kérelemről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2019. II. félévi üléstervéről
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés a bizottság részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javasolja-e a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását a
képviselő-testület előtt?
A döntéshozatalban részt vevő 2 fő bizottsági tag 2 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
12/2019. (V. 29.) HATÁROZATA
A bizottság:
a települési önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta.
A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselőtestületet tájékoztassa.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 29.

2. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés a bizottság részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) A könyvvizsgálói jelentés csatolva van, a jelentés szerint
az adatok a valóságnak megfelelnek.
Reszler György független könyvvizsgáló: Elkészítettem a zárszámadás könyvvizsgálói jelentését,
melyet megküldtem írásban is. A jelentés taglalja, hogy konkrétan miről is szól a beszámoló. Be kell
mutatni az önkormányzat vagyonát, eredményét, bevételeit, kiadásait. A Kincstár ellenőrzése alatt
áll az önkormányzat. A munka nagy terhelést jelent a pénzügyi csoport részére, eredménykimutatás
negyedévente készül, havi szinten pedig beszámolók készülnek. Aki eleget tesz a Kincstár felé
történő adatszolgáltatásnak, az már szinte eleget tesz a beszámoló elkészítésének is egyben. A
kincstári információkat egybevetettem a zárszámadási dokumentumokkal, hitelesítő záradékkal
láttam el a beszámolót, és javaslom az elfogadását.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Javasolja-e a bizottság a zárszámadásról szóló
rendelet-tervezetet elfogadásra?
A döntéshozatalban részt vevő 2 fő bizottsági tag 2 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
13/2019. (V. 29.) HATÁROZATA
A bizottság:
a települési önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta.
A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselőtestületet tájékoztassa.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 29.

3. Napirend
Előterjesztés a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), B) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
iránti kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez az a pályázat, amit már körülbelül hat éve folyamatosan minden évben
benyújtunk, és nem nyer támogatást. Olyan mértékű áremelkedések voltak, hogy az Acsádi útból
csak 425 métert tudunk felújítani a saját forrásból és a pályázati támogatásból.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez durván 2.500 m2 útfelújítást jelent. 2016-ban ugyanennyi
útfelújítást 10.000.000 forintért tudtuk megcsinálni. Ez most sajnos 17,5 millió forintba kerül.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom, hogy támogassuk a pályázat benyújtását.
A döntéshozatalban részt vevő 2 fő bizottsági tag 2 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
14/2019. (V. 29.) HATÁROZATA
A bizottság:
a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet II. 2. pont a), B) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása iránti kérelem benyújtását javasolja a
képviselő-testület részére.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselőtestületet tájékoztassa.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 29.
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4. NAPIREND
Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2019. II. félévi üléstervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A tervezet a kötelező napirendeket tartalmazza,
szükség esetén módosítjuk az üléstervet. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás nem
hangzott el.) Javasolja-e a bizottság az ülésterv elfogadását?
A döntéshozatalban részt vevő 2 fő bizottsági tag 2 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
15/2019. (V. 29.) HATÁROZATA
A bizottság:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. II. félévi
ülésterv-tervezetét megtárgyalta, az ülésterv elfogadását javasolja a
képviselő-testület részére.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselőtestületet tájékoztassa.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2019. május 29.

EGYEBEK
Tájékoztatók, bejelentések
Gajdos István bizottsági tag: A Falumúzeummal kapcsolatban lenne észrevételem. Azt beszélik, hogy
nem lesz befejezve a beruházás, mert elfogyott a pénz, és hasonló hírek vannak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előlegről van szó. A VP-s pályázatoknál nem kapjuk meg előre a
teljes támogatási összeget, 50% előleget kapunk. Amennyiben a munkákat a műszaki ellenőr
leigazolja, és a Minisztérium is leellenőrzi a benyújtott kérelmünket, akkor tudunk fizetni a vállalkozó
részére, és csak utána érkezik meg a támogatás többi része is. A mezőgazdasági útfelújítás
pályázatnál is hasonló a helyzet. Decemberben benyújtottuk a kifizetési kérelmet, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal még nem ellenőrizte, ezért nem fizették még ki.
Gajdos István képviselő: Addig nem is dolgoznak a munkások?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez ettől független. Amikor a vállalkozó aláírta a szerződést, látta,
hogy milyen kondíciók szerepelnek benne.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kért előleget, elutaltuk részére. Majd 40% készültségnél részszámlát
nyújtott be, ennek van a kifizetési kérelme folyamatban. Amennyiben a kivitelező vállalta volna,
hogy megelőlegezi a többi munkálat végzéséhez szükséges összeget, akkor be tudná fejezni
határidőben a munkálatokat.

5

Kövér Mihály Csaba polgármester: Most módosítjuk a szerződést, megyünk az Irányító Hatósághoz. A
VP-s pályázatok esetében sajnos minden önkormányzatnál ez a helyzet. Benyújtáskor három hónapig
ült a Minisztérium a pályázatokon.
Gajdos István bizottsági tag: Két pályázatról szól a 163.000.000 forint?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Három pályázatról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvoda az rendben van, az Területi Operatív Programból
valósul meg. A készültségi fok körülbelül 95%-os. A munkálatok befejezése után sor kerül a
használatba vételi engedély megkérésére is.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bölcsőde is rendben van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ott a használatba vételi engedélyre várunk.
Gajdos István bizottsági elnök: Mikor indul el a bölcsődei ellátás?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Szeptember 1-jével. A gyámhatósági törvény hatálya alá tartozik a
bölcsődei ellátás, viszont a nevelési év ugyanaz, mint az óvoda és iskola esetében. Szeptember 1-jéig
minden engedély meglesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A falumúzeum esetében a kivitelező képviselője azt mondta, hogy
nem hagyják itt a munkát, meg fogják csinálni. Az önkormányzatnak meg kell felelnie az
Államháztartásról szóló jogszabályoknak, az összes projekt pénze külön számlán van.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke megköszöni a
megjelenést és az ülést bezárja.

k. m. ft.

Madarászné Mindig Erzsébet
bizottsági elnök

Gajdos István
bizottsági tag
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