Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

1/2018. (II. 16.)

2018. évi költségvetési rendelet

Az ülésen hozott határozatok:
6/2018. (II. 15.)
7/2018. (II. 15.)
8/2018. (II. 15.)
9/2018. (II. 15.)
10/2018. (II. 15.)
11/2018. (II. 15.)
12/2018. (II. 15.)

13/2018. (II. 15.)
14/2018. (II. 15.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Medicopter Alapítvány anyagi támogatása.
Szavazatszámláló Bizottság tagjai, póttagjai megválasztása.
Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi
támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasítása.
Letelepedési támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálása.
Szociális kölcsön megállapítása iránti kérelem elbírálása.
Az önkormányzat saját bevételei összege, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
meghatározása.
Döntés Mikáczó Albert, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 44. sz. alatti
lakóingatlana megvásárlása ügyében.
Közlekedési szaktábor támogatása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15. napján 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor (4 fő képviselő)
(Kövér Attila képviselő később érkezik a testületi ülésre.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol: Filemon Mihály képviselő, Szakály Zsolt képviselő
A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülésén négy fő képviselő megjelent, így a testület határozatképes. Kövér Attila
képviselő később érkezik a testületi ülésre. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalására és kiegészítésére az alábbiak szerint:
1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2./ Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
4./ Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.
Előterjesztés: szóban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5./ Előterjesztés letelepedni szándékozók lakásszerzése támogatásának megállapítására
irányuló kérelem elbírálásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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6./ Előterjesztés települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7./ Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8./ Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9./ Egyebek
- Mikáczó Albert ingatlan felajánlása
- Közlekedési szaktábor támogatása
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi ponthoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen, 0
nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirend:
1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2./ Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
4./ Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.
Előterjesztés: szóban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5./ Előterjesztés letelepedni szándékozók lakásszerzése támogatásának megállapítására
irányuló kérelem elbírálásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
6./ Előterjesztés települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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7./ Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8./ Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9./ Egyebek
- Mikáczó Albert ingatlan felajánlása
- Közlekedési szaktábor támogatása

1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Megyeháza Árpád termében a Megyei Foglalkoztatási
Paktum projektindító rendezvényén vettem részt. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a TOP
Program keretében lehetőség lesz foglalkoztatás támogatására, a foglalkoztatás első nyolc
hónapja támogatás keretében valósulhat meg, négy hónap továbbfoglalkoztatási
kötelezettség mellett.
Gajdos István képviselő: Ez mindenkire vonatkozik?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen.
Gajdos István képviselő: Kiket lehet foglalkoztatni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Különböző célcsoportok vannak megjelölve, el fogom
kérni a vonatkozó táblázatot. A Megyeházán pontosan el tudják mondani, hogy mely
célcsoportokra vonatkozik ez a foglalkoztatási lehetőség.
Gajdos István képviselő: Olyanokat is lehet foglalkoztatni, akik most dolgoznak?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Alapvetően olyanokra vonatkozik, akik most nem
dolgoznak. Van-e még kérdés a polgármesteri jelentéshez? (Több kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul
vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 4 képviselő 4 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
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a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel
együtt tudomásul veszi.
2. NAPIREND
Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már három éve folyamatosan megkeres bennünket az
Alapítvány a támogatás ügyében. Minden évben támogatjuk őket. Tízezer forint támogatást
javaslok.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom a javaslatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Más javaslat? (Más
javaslat nem hangzott el.) Szavaztatom a tízezer forint támogatás megállapítását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 4 képviselő 4 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
A Medicopter Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51. sz.,
adószáma: 18175581-1-42, bankszámlaszáma: 1170500820477873) részére tízezer forint anyagi támogatást biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
Medicopter Alapítványt és az Önkormányzat pénzügyi
csoportját értesítse.
3. NAPIREND
Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazatszámláló
bizottság tagjait az orsszággyűlési képviselők általános választása napjának kitűzését
követően meg kell választani. A szavazatszámláló bizottság tagjaira javaslatot tettem. A
korábban megválasztott bizottságok hiányosak, működésképtelenné váltak. A
bizottságokba próbáltunk alkalmas embereket felkutatni. A 001. számú szavazókör
szavazatszámláló bizottságába Ternován Tiborné, Jenei Imréné, Major Norbert
megválasztását indítványozom. A 002. számú szavazókörbe Gréz Balázs, Riczu Jánosné,
Szabó Andrea megválasztását indítványozom. Négy póttag megválasztására szintén
javaslatot tettem az előterjesztésben. A jelöltek nyilatkoztak az összeférhetetlenségükről,
valamint hogy vállalják a feladatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jelöltek nem párttagok, nincsenek politikailag
elkötelezve.
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A javaslathoz módosító indítvány nem tehető.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Elfogadja-e a határozati javaslatot a képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 4 képviselő 4 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a HVI vezető indítványában megjelölt személyeket a Szavazatszámláló
Bizottság tagjaivá és póttagjaivá választja.
Felkéri a HVI vezetőt, hogy a megbízásukkal kapcsolatos teendőket
végezze el.

4. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Írásos kérelmet nyújtott be a nemzetiségi önkormányzat
elnöke anyagi támogatás megállapítása ügyében hozzánk. Azt írja a kérelemben, hogy nem
kaptak tőlünk az elmúlt évek alatt támogatást. Viszont mindig támogattuk őket, a
Művelődési Házat is ingyenesen biztosítottuk a programjaikhoz, valamint az infrastruktúrát,
a technikai feltételeket a működésükhöz is az önkormányzat biztosítja.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Majdnem egymillió forint a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat éves költségvetése. Minden hónapban ugyanúgy költségvetési jelentést kell
készíteniük, elszámolásokat, stb., amelyet a polgármesteri hivatal dolgozói készítenek el.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mai napon kaptuk meg a kérelmet egyébként, már a
költségvetésünket is elkészítettük. A tervezett beruházásainkra pedig már beterveztük az
önrészeket, erre hivatkozással nem áll módunkban támogatást nyújtani. Kérdés van-e?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Az elhangzottakra
hivatkozva javaslom a kérelem elutasítását. Egyetért-e a testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 4 képviselő 4 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a települési Önkormányzat 2018. évi költségvetésében betervezett és
jelenleg is folyó beruházások önrészeinek összegére tekintettel a
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Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás
megállapítására irányuló kérelmét nem áll lehetőségében támogatni.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az 5. és 6. napirendek megtárgyalására a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján zárt ülés megtartását
rendelem el.

7. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Saját bevételeink ötven százalékára vállalhatunk csak
kötelezettséget. A 17. sorban megállapítjuk, hogy mekkora összeg erejéig vállalhatunk
kötelezettséget, például működési hitel felvételét. Hitelfelvétel esetén a bank is kérné ezt a
nyilatkozatot. Ekkora összegű kötelezettségvállalás esetén még nem szükséges a Kormány
engedélye.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve. A Nyírmártonfalvi ÁMK 2018. évi
költségvetési előirányzatának egyeztetéséről készült jegyzőkönyv az előterjesztéshez
írásban mellékelve. A közmeghallgatásról szóló meghívó a jegyzőkönyvhöz írásban
mellékelve.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét
közmeghallgatás keretében tárgyalja.
Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson 5 fő képviselő megjelent, így a közmeghallgatás
határozatképes. A közmeghallgatáson a lakosság részéről 0 fő jelent meg.
A közmeghallgatást megnyitom.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
tárgyalta a napirendet. A kötelező feladatokat beterveztük, körültekintően van összeállítva
az anyag. A könyvvizsgáló áttekintette, és megállapította, hogy a bevételek, kiadások
reálisan vannak betervezve, az anyag a jogszabályoknak megfelel. Az óvoda bővítés és a
falumúzeum felújítás beruházásának önrésze elég jelentős. Sajnos a pénzügyi
szakemberünk táppénzen van, de az anyag elkészült, javasoljuk elfogadásra a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyilvánvaló, hogy ha év közben mégis marad szabad
forrásunk, módosíthatjuk a rendelet-tervezetet. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdése
felhatalmazása alapján a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
javaslatával a 2018. évi
költségvetésről a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
(2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal,
- Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
262.757.049.-Ft költségvetési bevétellel
465.305.988.-Ft költségvetési kiadással
202.548.939.- Ft költségvetési egyenleggel
46.498.576.- Ft – ebből
156.050.363.- Ft
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működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.

(3)

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami ( államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban az 2, 3, 4. mellékletek szerint állapítja meg

(4)

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten az 5 és 6. melléklet részletezi.

(5)

A 46.498.576.-Ft működési és 156.050.363.-Ft felhalmozási hiány belső
finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési
maradványának igénybevételét rendeli el.

(6)

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az
előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2)

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet
tartalmazza.

(3)

Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet
részletezi.

(4)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak felújításonkénti
részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(6)

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.

(7)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kötelező, önként és állami (
államigazgatási) feladatok szerint, valamint, az éves létszám előirányzatot és a
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kiadásainak

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13., 14.,
15, 16., 17., 18., 19.,20.,21.,22.,23.,24., mellékletek szerint határozza meg.
(8)

Az önkormányzat a kiadások között 1.630.171.-Ft általános tartalékot állapít meg. A
képviselő-testület a polgármesternek az általános tartalék felett 500.000.-Ft-ig
rendelkezési jogot biztosít utólagos beszámolással.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett
létszámát 25 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 65 főben állapítja
meg a képviselő-testület a 26. melléklet szerint.
(10) A közszolgálati tisztviselők illetmény alapját 50.245.- forintban állapítja meg.
(9)

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2)

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgál.

(5)

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az
irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a
tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7)

Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.

képviselő-testület,

a

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000.- Ft összeghatárig –
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mely esetenként az 5.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a
polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével
–
félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi
juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
(8) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatain
belül rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 133/2014 (XII.11.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásában
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési
szerv érdekében használ fel.
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(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve
a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetéséért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az
intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzés kialakításáról önállóan megbízási szerződés
keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról
a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.
január 01. napjától kell alkalmazni.
Nyírmártonfalva, 2018. február 15.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2018. február 16.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
9. EGYEBEK
Mikáczó Albert ingatlan felajánlása
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mikáczó Albert ajánlotta fel megvásárlásra a
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 44. szám alatt lévő lakóházát. Beköltözött Debrecenbe, és
értékesítené a lakást. Időközben viszont visszaköltözött a faluba, mégis értékesíteni kívánja
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a lakást. Épp az előző napirendben fogadtuk el a költségvetést, és láttuk, hogy a
betervezett beruházások miatt eléggé kötve vagyunk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Van kertje ennek az ingatlannak?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kertjét már kb. két éve megvettük. Jelen pillanatban
viszont nem tudjuk megvásárolni a lakást.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő. Tavaly két lakást vettünk már, jelen pillanatban
nem tudjuk ezt is megvásárolni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Széchenyi utcai lakásban - amit a Művelődési Házzal
szemben vásároltunk meg - körülbelül négyszázezer forintba fog kerülni a villanyhálózat
felújítása. Az ipari áramot is bevezetnénk.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez az ingatlan rosszabb állapotban van, mint a művelődési ház
melletti.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Tar-fél lakóháznál viszont nem volt melléképület.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A művelődési házzal szemben lévő ingatlan alkalmasabb lesz a
közfoglalkoztatás ellátására.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát Mikáczó Albert kérelmére nyilatkoznék, hogy
nincs anyagi lehetőségünk az ingatlan megvásárlására.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogy értesítse erről a
kérelmezőt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Mikáczó Albert, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 44. szám alatti lakos,
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 44. sz. alatti lakóingatlanát anyagi
lehetőség hiányában nem kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy
kérelmezőt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. február 28.
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a

testület

döntéséről

Közlekedési szaktábor támogatása
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Asztalos János rendőr alezredes keresett meg a
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság részéről, hogy a rendőrség gyermekeket táboroztatna, és
ehhez kérnének anyagi támogatást. Évek óta megrendezik már a tábort. A településről is
mehetne majd két-három gyermek a táborba. Százezer forint támogatást javaslok.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Módosítani kell emiatt a költségvetést?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az általános tartalékból támogathatjuk a kérelmet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Akkor támogatom a százezer forintos javaslatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Szavaztatom a javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2018. (II. 15.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Területi Balesetmegelőzési
Bizottsága által megrendezendő 24. nyári közlekedési szaktábor
megszervezéséhez 100.000 Ft anyagi támogatást biztosít.
Megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját, hogy a
támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Piros Tibor képviselő: Nekem lenne egy felvetésem. A sportpálya tulajdonjoga a mai napig
nincs elrendezve.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A területnek a Nyírerdő Zrt. a kezelője, a tulajdonosa pedig a
Magyar Állam.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már megkerestük a miniszter urat, várjuk a választ.
Csere földterületet is ajánlottunk már fel a területért, többféleképpen is próbálkoztunk
már, de nem jártunk eddig sikerrel. El van indítva az ügy, bízunk benne, hogy sikerül.
Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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