Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma

19/2012. (XII. 18.)
20/2012. (XII. 18.)

Az ülésen hozott határozat száma
138/2012. (XII. 17.)

139/2012. (XII. 17.)
140/2012. (XII. 17.)
141/2012. (XII. 17.)
142/2012. (XII. 17.)
143/2012. (XII. 17.)
144/2012. (XII. 17.)
145/2012. (XII. 17.)

Tárgya

2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele
2013. I. félévi ülésterv jóváhagyása
ÁMK Alapító Okiratának módosítása, egys. szerk.
jóváhagyása

ÁMK vezetőjének ideiglenes megbízása
Minden Gyerek Lakjon Jól programhoz kapcsolódó
drótháló átadása
Háziorvosi megállapodás módosítása
Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozás
Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó 137. sz. határozat
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 17-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig
Erzsébet, Szakály Zsolt, Papp Sándor(7 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: -Lakosság részéről: -----Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontokra, valamint azok módosítására. A Kincstár kiadta az állásfoglalását
az ÁMK megszüntetésével kapcsolatban. Év közben nem lehetséges az intézmény
megszüntetése. Ezért a kiadott anyagban szereplő 5., 6., 7., 9/A, 9/d pontokat levesszük a
napirendről. Június 30-áig ismét előterjesztjük majd az alapító okiratokat az intézmények
átszervezésével kapcsolatban.
- 5. napirendként tárgyaljuk az ÁMK Alapító Okiratának módosítását
- 6. napirendként tárgyaljuk az ÁMK vezetői megbízását.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:

1. Papp Sándor képviselő mandátumának kiadása, a képviselő eskütétele
Előadó: HVB elnöke
2. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. A képviselő-testület 2013. évi I. félévi ülésterv-tervezete
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Rendelet-tervezet a 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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5. Előterjesztés az ÁMK megszüntetésére vonatkozó testületi határozat
visszavonására, valamint az ÁMK alapít okiratának egységes szerkezetben
történő elfogadására
Előadó: Balázs László jegyző
6. Előterjesztés az önállóan működő ÁMK vezetőjének ideiglenes megbízására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Az önkormányzat által készített drótháló ingyenes átadása a rászoruló családok
részére
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Különfélék
A) Az ÁMK 2012. évi költségvetésének módosítására rendelet-tervezet
Előadó: Balázs László jegyző
B) Háziorvosi ellátásra vonatkozó szerződés-tervezet
Előadó: Balázs László jegyző
C) Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozás
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
D) Önkormányzati adósságkonszolidáció
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(A HVB előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szádainé Piltz Magdolna HVB elnök: (Szóban ismerteti előterjesztését, mely a
jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve van.)
Papp Sándor részére a mandátum átadás megtörténik. (A mandátum átadásáról szóló
jegyzőkönyv e jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az esküt a képviselő a polgármester előtt teszi le.
Felkérem Papp Sándort, hogy tegye le a képviselői esküt, melynek szövegét
előolvasom.
Papp Sándor képviselő esküt tesz a polgármester előtt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vagyonnyilatkozatot átadom Papp Sándor
részére, melyet harminc napon belül le kell adnia hivatalomhoz. (Papp Sándor
képviselő átveszi a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat).
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2. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
138/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést kérdések és hozzászólások nélkül
tudomásul veszi.
Felelős: -Határidő: ---

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítést teszek az üléstervhez. Az itt
feltüntetett napirendek az ülésterv szoros vázát képezik. Amennyiben bármi adódik,
úgyis fel kell vennünk a napirendek közé. Ezek tehát a tervezett napirendek. Van-e
kiegészítés, javaslat az üléstervhez? (Kiegészítés, javaslat nem volt.) Javaslom az
ülésterv elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
139/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. I. félévi üléstervét jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a testületi ülések
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
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4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztőnek?
Balázs László jegyző: Az Államháztartási törvény szerint az átmeneti gazdálkodás
szabályairól szóló rendelet megalkotása kötelező. Minden ében meg kell alkotni ezt a
rendeletet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalta a
napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Negyvenöt nap áll rendelkezésére a képviselőtestületnek az országos költségvetés elfogadásától az önkormányzat költségvetési
rendeletének jóváhagyására. Erre figyelemmel leszünk. A következő év kicsit más lesz,
mint az eddigiek. A stabilitási törvény elég egyértelműen fogalmaz. Nem lesz
egyszerű a gazdálkodás. Pontos számokat még nem tudunk. Kérdés? (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2012. (XII. 18.) kt. RENDELETE
a 2013. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. CIXV. tv. 25. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Képviselő-testület jelen rendeletében felhatalmazza Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Polgármesterét, hogy 2013. január 1-jétől a költségvetési rendelet
megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintén
biztosítsa.
(2) A felhatalmazás a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
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(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2013. évi költségvetés
részét képezi, az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2013.
évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Záró rendelkezések
2. §
A Rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2013. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.
3. §
E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2012. december 17.
/:Balázs László:/
jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2012. december 18.
/:Balázs László:/
jegyző

5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az eredeti elképzelésünk szerinti struktúrát nem lehet
most felállítani. Június 30-ával történhet meg az intézmény szétválasztása. Volt egy
megszüntető határozatunk, amelyet vissza kell vonnunk, a 127/2012. (XII. 06.) sz. határozat.
Az állam magához vonja az oktatást, ezért módosítjuk az ÁMK alapító okiratát. Az
önkormányzatnál oktatási feladat nem maradhat alapító okiratban. Külön határozatban adunk
Szűcsné Tardi Ildikó részére vezetői megbízást, mert nem lehet ennyi idő alatt egy
álláspályázatot lebonyolítani. Természetesen a pályázatot kiírjuk, de addig is kell egy vezetői
megbízás, míg le nem zajlik a pályáztatás. Az iskola átadásáról szóló törvény most
mentességet ad egyébként, addig, amíg a pályáztatás le nem zajlik.
Papp Sándor képviselő: Nem voltam itt az előző üléseken. Az ÁMK vezetője volt az óvoda
vezetője is? És az óvodavezető iskolai végzettsége nincs meg ehhez? Vagy csak pályáztatni
szükséges a megbízatást?
Kövér Mihály Csab a polgármester: Az ÁMK eddigi vezetője és a dolgozók is az iskolában
állami alkalmazottak lesznek. Az ÁMK viszont itt marad vezető nélkül. Ennek az
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intézménynek január 1-jétől új vezetője kell, hogy legyen ezért. Az intézmény vezető nélkül
nem maradhat, a törvény is mondja, hogy intézmény csak úgy működhet, ha vezető van. A
pályázati kiírásig, vagyis annak lezárultáig is kell vezető. Addig vezetői megbízással lesz,
ugyanis ennyi idő alatt nem lehet egy pályázatot lebonyolítani. Kérdező elfogadja-e a választ?
Papp Sándor képviselő: Igen, elfogadom. Tehát szükség lesz pályázat kiírására?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen, lesz pályázat. Most nem tudtuk idehozni még a
pályázati kiírást, az idő rövidsége miatt. Amennyiben nincs más kérdés, javaslom a napirend
lezárását. Elfogadjuk-e a határozati javaslatot, valamint az alapító okiratot?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

140/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete:
Az
Általános
Művelődési
Központ
megszüntetésére vonatkozó 2012. december 6-án
hozott 127/2012. (XII. 06.) kt. számú képviselőtestületi határozatot visszavonja.
Az Általános Művelődési Központ alapító okirata
módosítására vonatkozó alapító okirat tervezetet,
valamint az egybe szerkesztett alapító okiratot
elfogadja.
Felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okirat
módosítására vonatkozó törzskönyvi bejegyzési
kérelmet mellékletével együtt küldje meg a
Magyar Államkincstárnak.

-

-

-

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. december 28.
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Alapító okiratot módosító okirat
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő –testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 8.§ (5.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 kormányrendelet 5.§
(1.)-(2.) bekezdése szerinti tartalommal az Általános Művelődési Központ 4263
Nyírmártonfalva Iskola tér 1. szám alatti költségvetési szerv a 11/2011 (I.31.) kt.
önkormányzati határozattal elfogadott alapító okiratát a következők szerint módosítja:
Az alapító okirat módosítására a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény 2.§-a alapján
kerül sor.
Költségvetési szerv új székhelye:

4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.
Napköziotthonos Óvoda

Költségvetési szerv megmaradt telephelye:
4263 Nyírmártonfalva Széchenyi utca 33.
hrsz. 249 könyvtár
4263 Nyírmártonfalva Széchenyi utca 18.
hrsz. 39 Közösségi Ház
Költségvetési szerv új elérhetősége:

Telefon: 06-52 / 207-089

Az alapító okirat módosítására átadás jogutódlással címmel kerül sor
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az egyes köznevelési
feladatokat ellátó önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII törvények szerint.
Vezetője, megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, valamint a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII törvények alapján kerül sor.
Új vezető neve, megbízás ideje:

Szűcsné Tardi Ildikó
2013. január 01 - 2013. június 30-ig

Kötelezettségvállalás rendje:
Az ÁMK jelenlegi vezetője Kissné Sándor Noémi 2012. december 31-ig vállalhat
kötelezettséget az Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatban.
Közfeladatok jövőbeni ellátása:
Az ÁMK-ban lévő napköziotthonos óvoda, könyvtár, közművelődési feladatok ellátását a
megmaradó ÁMK látja el továbbra is. Az általános iskola feladatot a Klebelsberg
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Intézményfenntartó Központ és a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat között létrejött
megállapodás szerint kiválás jogutódlással címmel 2013. január 1 napjától állami
fenntartásban látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A kiváló általános iskola alkalmazottai közalkalmazottként kerülnek további foglalkoztatásra,
a feladat ellátására szolgáló vagyont a két szervezet közötti megállapodás tartalmazza.
A 2011. január 31. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe a következő szöveg lép:
Záradék
Jelen módosító alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1 napjával
a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Általános
Művelődési Központ 2011. január 31-én kelt 11/2011 (I.31.) kt. önkormányzati határozattal
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Ezen módosító alapító okiratot, továbbá az egységes szerkezetű alapító okiratot
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-én tartott
ülésén 140/2012 (XII. 17.) kt. határozatával hagyta jóvá.

Nyírmártonfalva, 2012. december 17.
Kövér Mihály Csaba
polgármester
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6. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát ki fogjuk írni a vezetői megbízásra vonatkozó
pályázatot. Van-e kérdés? (kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

141/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete:
-

-

A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
többcélú Általános Művelődési Központ
igazgatójává, mint kiemelt vezetővé Szűcsné
Tardi Ildikó közalkalmazottat bízza meg.
A megbízás a pályázati eljárás befejezéséig,
de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig tart.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezett
részére a megbízásra vonatkozó okiratot adja
ki és lássa el az azzal kapcsolatos teendőket.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. december 31.

7. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van. Csatlakoztunk a Minden
Gyerek Lakjon Jól Alapítvány pályázatához. Csirkét, kacsát kaptak a rászoruló családok.
Megkerestek a Belügyminisztériumtól, hogy közfoglalkoztatás keretében dróthálót is
gyártsunk ehhez a programhoz. Négy hónapig két műszakban dolgoztak a dróthálókészítők. A
programban részt vevő családok részére húsz-húsz méter dróthálót kell átadnunk
Monostorpályi önkormányzatának. A többit pedig kiosztjuk az itt lévő rászoruló családok
részére. Nem tudtuk az összes dróthálót legyártani, jövőre folytatjuk. Akik most nem kapnak
drótot, azok jövőre kapják meg. A belügyminisztériummal leveleztünk, minden ilyen
megkeresésre pozitívan reagáltak. A programba belevágtunk, mert azt néztem, hogy még pár
embernek munkája van, nem pedig csak húszezer forint segélye. Van-e a határozati
javaslathoz?
Kövér Attila képviselő: Nem készült el annyi drótháló, amennyi szükséges. Mi alapján
választjuk ki majd az érintetteket?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A legegyszerűbben: abc-sorrendben megyünk szép sorba,
elkezdjük kiosztani a rászorulók között, aztán jövőre ismét folytatjuk. Nem igényelt mindenki
dróthálót. A program október közepéig taertott.
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- Elfogadja-e kérdező a választ?
Kövér Attila képviselő: Igen.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A gépek saját tulajdonunkban maradnak? Megéri-e
ez az egész? Drótfonat, munkaköltség, stb?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A drótfonó gép kézi hajtású. Szálanként fűzik be a drótot.
Két ember minimum szükséges hozzá. A gép az önkormányzat tulajdona. A drótot a program
részeként vásároltuk, csak erre a célra lehet felhasználni. A munkabért, a gép árát, a drót árát a
Belügyminisztérium biztosította. Amennyiben mindezt nekünk kell biztosítani, akkor
határeset a gazdaságosság. Ez a gép nem tud versenyezni egy olyan géppel, amelyiknek
nagyobb a teljesítménye. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy akár nullára ki lehet hozni a
drótfonatkészítést.
Balázs László jegyző: Az Államháztartási törvény és az Önkormányzati törvény szerint az
önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytathat, csak a szabad kapacitását
értékesítheti. Ilyen például a szippantás. Amennyiben vállalkozási tevékenységet folytatunk
mégis, be kell jelentkezni ÁFA alanynak, stb.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jövő évben a közmunkaprogram esetében pl. a
mezőgazdasági projektben ha bármit megtermelünk, elsődlegesen a közétkeztetésre, aztán a
szociális rászorultak körében történő kiosztásra lehet termelni, és csak ez után lehet esetleg
majd a felesleget értékesíteni. Számvitelileg nem egyszerűen rendezhető ez a közmunka
programban. Önköltséget kell számolni. A bért, az eszközt az állam fizette. Az, hogy gépeink
lettek, az jó, de mindegyiket a saját önfenntartásunkra kell majd használni. Elindítottuk
például az útkarbantartó programot. Amennyiben ebben a programban majd járdát akarunk
csinálni, akkor a tervezést nekünk kell fizetni, de azt követően már felhasználhatjuk az
eszközöket és az anyagokat a járda készítéséhez. A jövő évre ki van mondva, hogy először az
önfenntartásra kell összpontosítani, és csak utána lehet esetleg vállalkozni.
Gajdos István képviselő: Hogyan hat ki ez az egész tevékenység az egész társadalomra?
Például az egész pritaminpaprika piacot tönkre tette. Nem tudott egy vállalkozó a startmunka
programmal versenyezni. A piacon károkat okozott az egész. Volt olyan önkormányzat, hogy
oaadta a paprikát, csak vigyék.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van. Ezzel egy termelő nehezen tud versenyezni. Vane még hozzászólás? (Több hozzászólás nem volt.) Javaslom a napirend lezárását a kérdésekre
adott válaszokkal együtt. Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

142/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
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A Minden Gyerek Lakjon Jól” megnevezésű pályázathoz
kapcsolódóan a Nyírmártonfalva Önkormányzata által
készítetett dróthálót az önkormányzatunk térítésmentesen fogja
azon családok részére átadni, akik a pályázat keretében
haszonállatokat kaptak.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 20121. december 31.

8. KÜLÖNFÉLÉK
A) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A rendelet-tervezet azokat az átcsoportosításokat
tartalmazza, amelyeket az elmúlt testületi ülésünkön megbeszéltünk. A bizottság javasolja a
rendelet-tervezetet jóváhagyásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ÁMK-nál a rendelet-tervezetben kilencvenezer forint
jelenik meg a százharminchétezer forint helyett, mert negyvenhétezer forint rendelkezésre állt
a költségvetésén belül. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem

hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2012. (XII. 18.) kt rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (III.08.)kt. rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , valamint az Államháztartás működési
rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) kormányrendeletben és a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározottak figyelembe vételével a
2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(III.08.) kt rendeletét ( a továbbiakban Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja
1. §
A Rendelet 2. § (1), (2) , bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét

90.E Ft-tal

Költségvetési kiadását

90.E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

350.622E Ft-ban
366.600E Ft-ban
15.978.E Ft-ban
15.978.E Ft-ban
-----------------

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
349.820.E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
152.839.E Ft Személyi juttatások
32.409.E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
76.995.E Ft Dologi kiadások
81.921.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.635.E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
4.021.E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
14.712.E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
12.262 E Ft Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
600.E Ft Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának
kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
1.850.E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai
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Kölcsön
2.068.E Ft Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány
átvétele
11.120.E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
A Nyírmártonfalva Községi önkormányzat 15.260 ezer Ft Likviditási hitel felvételét tervezi
és 11.120.ezer Ft hitel törlesztést irányoz elő.
2.§
A Rendelet 2.§. (4) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi és kiadási
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
1., Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzatát 90 ezer Ft-tal, megemeli, és
egyidejűleg 90 ezer Ft Működési célú többlettámogatást állapít meg.
3. §
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a
1., 2.1., 13., 13.1. mellékletek tartalmazzák.

4. §
Záró rendelkezés
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző SZ.M.SZ-ban szabályozott módon gondoskodik
…………………………………

…………………………………

/: Balázs László:/
jegyző

/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2012. december 18.
Balázs László
jegyző
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B) Háziorvosi megállapodás módosítása
(Az előterjesztés és a megállapodás tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Megjelent az EMMI rendelete, mely szerint módosítani kell a
háziorvosokkal megkötött megállapodásokat ez év december 31-éig. A rendelet taxatíve
felsorolja, mely szempontoknak kell megfelelnie a megállapodásoknak. A minisztérium
előírásainak teszünk eleget a megállapodás módosításával.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát van egy érvényben lévő megállapodásunk, amely
határozatlan időre lett kötve, de módosítani kell a tartalmát. Van-e kérdés?
Antal Gábor polgármester: A 13. pontban szerepel a körzetmódosítás miatti kár. Itt úgy
szerepel, hogy ez esetben az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. Ez mit
jelent pontosan?
Balázs László jegyző: Minden települést háziorvosi körzetekre kell bontani. Általában egy
körzet kétezer főtől kétezerháromszáz főt tartalmaz, ennyi egy körzet ellátandó létszáma.
Nyírmártonfalva lakossága ebből a szempontból egy körzetbe tartozik. Amennyiben mondjuk
a testület azt mondaná, hogy két körzetre bontja a települést, akkor a háziorvosnak kevesebb
pontja lenne.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jogszabály egyedi eseteket nem tud kezelni, bele kell
viszont venni mindenhol ezt a körzetmódosítási kitételt a megállapodásba. Vidéki
településeken amúgy kétezer fő körül van a határ egy körzetben.
Balázs László jegyző: A háziorvos kétféleképpen kap pontot, illetve támogatást. Van egy
alaptámogatást, és ehhez társul a plusz pont támogatás. A vidéki körzetekben az emberek nem
nagyon mennek az orvoshoz. Amennyiben például nem lát egy betegét például két évig sem,
akkor a háziorvos alappontjából levonnak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadja-e kérdező a választ?
Antal Gábor képviselő: A választ elfogadom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: 2013. január 1-jétől az egészségügyben is életbe lép a
nyugdíjasként történő foglalkoztatottságra vonatkozó szabály. A háziorvos vállalkozó.
Amennyiben a rendelet életbe lép, gond lesz, mert legtöbb szakorvos már nyugdíjas. A
klinikán már bizonyos osztályokon így is gond van az orvoshiány miatt.
Gajdos István képviselő: A praxist egy ilyen településen nagyon szívesen megvásárolná egy
fiatal orvos, de a praxis szabadáras. A praxist annyiért adja el az orvos, amennyiért akarja. Itt
is lett volna már jelentkező, de annyira ki van tartva a praxis ára, hogy nem tudják
megvásárolni. Jó lenne, ha a kormány ezt a szabályozást megvizsgálná. Amennyiben vidéken
ezek az orvosok kihalnak, sokkal nehezebb lesz biztosítani az egészségügyi alapellátást,
mintha központilag szabályozva lenne a praxiseladás. Előbb-utóbb az önkormányzat gondja
lesz ez. Egy nagy városnál, ha egy önkormányzat megváltoztatja a körzetet, ott jelent valamit
a 13. pontban szereplő kitétel. Nálunk nem nagyon.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Másfél éve téma, hogy a praxisjogot a fiatal háziorvosok
tudják megvásárolni, például kamatmentes hitellel. A praxisjog vagyoni értékű jog. A
háziorvosok ezt megkapták rendszerváltáskor. Innentől kezdve a tulajdonuk. A praxis árát
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kitartják. Most is van pedig ez szabályozva. Amennyiben például az orvosi bizottság azt
mondja, hogy egy orvos nem praktizálhat tovább, akkor meg kell hirdetnie a paraxisát. Az árat
viszont nem szabályozzák. Amennyiben fél év alatt sem jelentkezik senki a praxis
megvásárlására, akkor az önkormányzatra visszaszáll a jog, és ő hirdeti meg majd. Általában
egy év finanszírozást szoktak kérni a praxisjogért, kb. tizenkétmillió forintot.
Papp Sándor képviselő: Az is kérdés, hogy hány személy van most itt a faluban ebben a
praxisban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadjuk-e a megállapodást?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
143/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

-

Nyírmártonfalva község egészségügyi ellátására vonatkozó,
Dr. Budai Dezsővel kötött (jogutódja: Budai Háziorvosi Bt.
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 37.) megállapodást,
ezen előterjesztés mellékletét képező megállapodásban
foglaltakkal módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. december 31.

C) Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozás
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tasó László polgármester keresett meg a kiadott
anyaggal kapcsolatban. Határon átnyúló társulási formáról van szó. Nem tudok most
többet mondani erről az egészről, mint ami az előterjesztésben is le van írva. A határon
átnyúló társulásokat az unió támogatja. Nem látom akadályát a csatlakozásunknak. Az
előterjesztésben szerepel egy mondat a finanszírozásról, még a részletek nem ismertek.
Amennyiben mégsem megfelelő a társulás, bármikor ki lehet lépni belőle.
Gajdos István képviselő: Mit jelent ez az EGCT rövidítés?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Meg fogom nézni, és válaszolni fogok erre.
Hozzászólás van-e?
Szakály Zsolt képviselő: Amennyiben bármilyen új társulásba belépünk, csak
pozitívumot nyerhetünk. Másik dolog pedig, hogy tényleg támogatja ezeket a
társulásokat az unió. Javaslom a csatlakozást.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A napirendet lezárom. Elfogadásra javaslom a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
144/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Úgy dönt, hogy támogatjaaz Európa-kapu Európai Társuláshoz
való Nyírmártonfalva Község tagként történő részvételét.
Jóváhagyja egyúttal fenti Társulás Egyezmény és Alapszabályát,
különös tekintettel az abban foglalt finanszírozási feltételekre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulás csatlakozásához szükséges dokumentumokat aláírja, és
egyébként a Társulással kapcsolatos döntések tekintetében teljes
jogkörrel eljárjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal
D) Önkormányzati adósságkonszolidáció
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Volt egy formahatározat kiadva az
adósságkonszolidációval kapcsolatban. Ez egy, a rendelet mellékletét képező, központilag
kiadott formahatározat volt. Amelyik önkormányzat betéttel rendelkezik, annak nem adnak
erre a célra pénzt. A nyilatkozatban le kellett nyilatkozni, hogy a képviselő-testület kijelenti-e,
hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik. A határozat tervezetben viszont
nem szerepelt választási lehetőség, hogy igen, vagy nem, csak külön volt megjelölve ez egy külön
nyilatkozatban. Most le kell nyilatkoznunk, hogy nem rendelkezünk ilyen betéttel vagy
számlaköveteléssel.
Balázs László jegyző: A 2012. december 11-én meghozott, ezzel kapcsolatos határozatunkat kell
módosítanunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát olvasom az eredeti szövegrészt a határozatból: a képviselőtestület kijelenti hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik. Ez a határozat
ötödik pontjában szerepel. Az önkormányzat nem rendelkezik ilyen betéttel. Tehát a nem szót
pótolnunk kell a határozatban. Nem választották ketté a formahatározatban, hogy igen/nem. És
jóváhagytuk az eredetileg kiadott szöveget. Elfogadja-e tehát a képviselő-testület az eredeti, 137/2012.
(XII. 11.) kt. határozatunk ez irányú módosítását?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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145/2012. (XII. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a 137/2012. (XII. 11.) kt. határozata 5. ponját az alábbiak szerint
módosítja:

A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy
teljesítés biztosítékául szolgál.”
„5.

Felelős: Kövér Mihály Csaba 01polgármester
Határidő: 2012. december 17.

Egyebek
Papp Sándor képviselő: Az alpolgármester lemondott a tisztségéről. Mikor lesz
alpolgármester választva? Vagy ő marad-e továbbra is? A lakosságot érdekli ez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Januárban fogok jelölni. Megvártam, amíg ismét teljes
létszámú lett a testületünk. Alpolgármestert kell választani.
Papp Sándor képviselő: A polgármester tesz rá javaslatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van. Az én jelölésemet viszont nem kötelező
elfogadni. Januárban sor fog kerülni az alpolgármester megválasztására.
Papp Sándor képviselő: Szeretném megkérdezni, kapok-e egy szervezeti működési
szabályzatot?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen.
Kövér Attila képviselő: A 131/2012. sz. határozatunkban volt egy tájékoztatás ígérve Balázs
László jegyző részéről.
Balázs László jegyző: Tárgyaltam az ÁMK igazgatójával, aki, mint munkáltató meghozta
döntését. Azt mondta, ezt a döntését nem vonja vissza. Az érintett a munkaügyi bírósághoz
forulhat. A KIK lesz januártól az alperes. Nem tudjuk előre az eredményt. Nekem is lehetett
volna felülvizsgálatot végeznem, de december 31-éig már csak pár munkanap van az évben,
és nem mi vagyunk a munkáltatója az érintettnek, január 1-jétől pedig nem a mi
fenntartásunkban lesz az iskola sem.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Ráadásul még nem is jogerős a határozat, amit az
ÁMK igazgatója meghozott. Először meg kell várni a jogerőre emelkedést, de mire
jogerőssé válik a határozat, már nem is mi leszünk a fenntartók.
Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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