Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 13-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
1/2019. (II. 14.)

Tárgya
2019. évi költségvetési rendelet elfogadása.

Az ülésen hozott határozatok:
7/2019. (II. 13.)
8/2019. (II. 13.)

9/2019. (II. 13.)

10/2019. (II. 13.)
11/2019. (II. 13.)
12/2019. (II. 13.)
16/2019. (II. 13.)

17/2019. (II. 13.)
18/2019. (II. 13.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Az önkormányzat saját bevételei összegének, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegének jóváhagyása.
Az Általános Művelődési Központ 2018. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolója, ÁMK Könyvtár 2018. évi munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolója és 2019. évi munkatervének jóváhagyása.
A polgármester 2019. évi szabadság felhasználásának jóváhagyása.
2019. I. félévi ülésterv jóváhagyása.
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása.
Balogh Lajosné, Nyírmártonfalva, Acsádi út 11. szám alatti lakos tulajdonát
képező, 4263 Nyírmártonfalva, Acsádi út 11. szám alatti ingatlant a képviselőtestület nem kívánja megvásárolni.
Debreceni Zsolt tulajdonát képező tűzgátló ajtó megvásárlásának jóváhagyása.
Falunap időpontjának meghatározása.
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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
2019. február 13. napján 13.00 órakor megtartott
nyílt üléséről és közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt (7 képviselő)

Igazoltan távol:

–

Meghívottak:

Szűcsné Tardi Ildikó Általános Művelődési Központ igazgatója
Ternován Tiborné művelődésszervező, könyvtáros
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 7 képviselő megjelent, így a testület 7 fővel határozatképes. A testületi ülést megnyitja,
javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a napirendi
pontok kiegészítésére és módosítására az alábbiak szerint:
- 7. Napirend: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
- A meghívóban szereplő 7. napirend számozása 8. napirendre módosul.
- A 8. napirend zárt ülés keretében kiegészül Holhós Ferenc letelepedési támogatás
visszafizetési kötelezettségének megállapítására vonatkozó kérelmével.
- A meghívóban szereplő 8. Napirend (Egyebek napirend) számozása 9. Napirendre
módosul, melynek keretében kerül sor a Nyírmártonfalva, Acsádi út 11. szám alatti
lakóingatlan megvásárlásának megtárgyalására, a Debreceni Zsolt tulajdonát képező
tűzgátló ajtó megvásárlásának megtárgyalására, és a Falunap időpontjának
meghatározására.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő a napirendi
pontokat 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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3. Előterjesztés a települési önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2018. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint az ÁMK Könyvtár 2018. évi munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Előterjesztés: írásban
5. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban
6. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. I. félévi üléstervének
módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
9. Egyebek
- Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Acsádi út 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
(Szóbeli előterjesztés.)
- Előterjesztés Debreceni Zsolt tulajdonát képező tűzgátló ajtó megvásárlásáról.
(Szóbeli előterjesztés.)
- Előterjesztés a Falunap időpontjának meghatározásáról. (Szóbeli előterjesztés.)

1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs szóbeli kiegészítésem a polgármesteri jelentéshez. Van-e
kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom
a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
7/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
a polgármesteri jelentést kérdések és hozzászólások nélkül
tudomásul veszi.

3

2. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A tervezet készítése kötelező, így minden évben
elkészíti ezt a tervezetet az önkormányzat. Hitelfelvétel esetére szükséges meghatároznunk a saját
bevételeink összegét.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Néhány éve kötelező ezt elfogadni, a cél az önkormányzatok
eladósodottságának megelőzése. Van-e kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
8/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
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

3. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
(Az Általános Művelődési Központtal a költségvetés egyeztetéséről készült jegyzőkönyv a
jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve. A közmeghallgatásról szóló meghívó a jegyzőkönyvhöz írásban
mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét közmeghallgatás
keretében tárgyalja. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson 7 fő képviselő megjelent, így a
közmeghallgatás határozatképes. A közmeghallgatáson a lakosság részéről 0 fő jelent meg. A
közmeghallgatást megnyitom.
A könyvvizsgáló jelen volt a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén, amennyiben kérdés merül fel a
testület részéről, írásban válaszol a kérdésekre. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztéshez
mellékelve van, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bevételi és kiadási oldal egyezik. A könyvvizsgáló úr
elmondta, hogy a tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A Bizottság elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A feladatalapú finanszírozás adja a költségvetés fő számait, a
saját bevételeink nem jelentősek. Elsődleges szempont a kötelező feladatok ellátása. Nyilván azért
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terveztünk beruházásokat is, várjuk a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeit, valamint itt
vannak a folyamatban lévő beruházásaink is. Van-e kérdés?
Filemon Mihály képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a nyolcas számú mellékletben szerepel az
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel 6.500.000 Ft összegben. Ez pontosan mit takar?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel például a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt-től származó 2,5 millió forint. Ezen a soron azokat a bérleti díjakat kell figyelembe venni, mint a
lakások és helyiségek bérbe adásából származó bevételek is. Nem szándékozunk eladni
önkormányzati vagyont. Körülbelül kilenc-tíz ingatlanunk van bérbe adva, és a Művelődési Ház eseti
bérbe adása is ezen a soron szerepel. Nem eladni szeretnénk, hanem vagyont gyarapítani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdező elfogadja-e a választ?
Filemon Mihály képviselő: Igen. Szerepelnek a költségvetésben a működési támogatások. Ezek a
támogatások évek óta ilyen összegekkel szerepelnek. Nem tudnánk ezen javítani?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Januárban minden civil szervezettől beérkeztek a támogatásra
vonatkozó kérelmek. A hagyományőrző civil egyesülettől háromszázezer forint összegre vonatkozó
támogatási kérelem érkezett, a mozgáskorlátozottak egyesületétől ötvenezer forint összegre
érkezett a kérelem.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A polgárőrség és a sportegyesület részére ötszáz-ötszázezer
forint a betervezett támogatás.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben lesz év közben egyéb igény, az a költségvetés tartalékából
teljesíthető.
Filemon Mihály képviselő: A sportegyesületnek is lenne igénye, például az öltözőben
bútorfelújításra lenne szükség. Állítólag volt felmérés is, és olyan választ kaptak, hogy erre most
nincs lehetőség az önkormányzat részéről.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez nem az átadott pénzeszközök között szerepel. Ez az
önkormányzat költségvetésében van benne, mivel tulajdonunkban van az öltöző, az önkormányzat
fogja megcsinálni. Nincs elvetve a dolog, a négyszázezer forintot kicsit sokalltuk, de meg lesz
csinálva természetesen. Az összeg tehát nem működési támogatások között szerepel, hanem
felújítás karbantartás soron.
Filemon Mihály képviselő: Nem tudom, miért nem merik jelezni. A polgárőrség is miért nem meri
mondani, hogy nem kaptak meg az elmúlt évben kétszázötvenezer forint támogatást, amit állítólag
pályázaton nyertek, és állítólag nem kapták meg a pénzt?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem pályázatot nyertek, hanem a Belügyminisztérium döntött 2017.
decemberében, hogy az önkormányzatok részére kétszázötvenezer forint támogatást biztosít a
tevékenység ellátására, a támogató okiratban az szerepelt, ha működik polgárőrség, a támogatást a
polgárőrség részére tovább kell adni, és a polgárőrség a működésére felhasználhatja. Ez
megtörtént, a polgárőrség megkapta, elszámolt vele a megyei polgárőrszövetség felé, mi pedig
elszámoltunk a belügyminisztérium felé vele. A polgárőr egyesület használta fel a támogatást.
Alpolgármester úr pontosan meg tudja mondani, mit vásároltak belőle.
Szakály Zsolt képviselő: Így van. A Belügyminisztérium által kiírt támogatásról van szó, ezt kapták
meg az önkormányzatok. Az önkormányzatok adták tovább a polgárőrségek részére.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom, honnan származik ez az információ, de ha
bármelyik Egyesület jelezte, hogy szüksége van a pénzre, pár nap alatt átutaltuk. Ki fogjuk deríteni,
hogy mi is a helyzet pontosan a polgárőrség támogatásával. Amúgy lehet, hogy szólni kell néha az
Egyesületek részéről is, van a pénzügynek sok dolga, de ha szóltak, utaltuk a pénzt. Amúgy a
polgárőrségnél és a sportegyesületnél időarányosan utalni szoktuk a pénzt. Mindenképpen meg
fogom kérdezni.
Filemon Mihály képviselő: Rendben van. Nekem nincs ezzel problémám. Látom a felújítási kiadások
között a ravatalozó tetőhéjazat és előtető felújítását. Bele kellene ezt valamilyen pályázatba tenni!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez a lehetőségét teremti meg annak, hogy ha lesz pályázat,
benyújtsuk a támogatási kérelmet. Várjuk a Magyar Falu program pályázatait. Gyűjtjük ezeket a
dolgokat, például a TSZ-tanyához vezető út felújítása, védőnői szolgálat felújítása, ravatalozó
felújítása. Elvileg száz százalék támogatást ígérnek, reméljük, hogy ez így is marad. Mindenképp
figyeljük a pályázati lehetőséget, és amennyiben megjelenik, beszélünk róla. Az egész ravatalozóra
ráférne a felújítás egyébként. Van-e még kérdés? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Több
hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotja:

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
1/2019. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a),
f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti
jogalkotói hatáskörében a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság véleményével a 2019.évi költségvetéséről 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 szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal
- Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
340 933 562 Ft
182 578 822 Ft
523 512 384 Ft
518 092 416 Ft
5 419 968 Ft
523 512 384 Ft

Költségvetési bevétellel
Finanszírozási bevétellel
Bevételi főösszeggel
Költségvetési kiadással
Finanszírozási kiadással
Kiadási főösszeggel
állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat 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, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3.,4.
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A 79 162 577 Ft működési és a 103 416 245 Ft felhalmozási hiány belső finanszírozásának
érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának az igénybevételét
rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési
maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások
részletezéssel a 11. melléklet szerint határozza meg.

kiadásait

felújításonkénti

(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, polgármesteri
hivatali, továbbá kö1ltségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban a 13., 14.,15., 16.,17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. mellékletek szerint határozza
meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 842 000. Ft általános tartalékot állapít meg. A Képviselőtestület a polgármesternek az általános tartalék felett 500 000 Ft-ig rendelkezési jogot biztosít
utólagos beszámolási kötelezettséggel.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 26. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(10) A képviselő- testület a hivatalánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetmény alapját
50.245.- Ft-ban állapítja meg.
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4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, 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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében
normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a
költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti
előirányzatának 5 %-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez 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 lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig 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 bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 000 000 Ft összeghatárig - mely
esetenként az 5 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni,
a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
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(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások
terhére növelhető.
(7) 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.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek 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 képviselő-testületi 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.

(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 figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról
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, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról önállóan, megbízási szerződés útján
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 hatályban, de rendelkezéseit 2019. január 01.
napjától kell alkalmazni.
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Nyírmártonfalva, 2019. február 13.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2019. február 14.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

4. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2018. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint az ÁMK Könyvtár 2018. évi munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Három része van a napirendnek. Van-e kiegészítés az
intézményvezető részéről, illetve a művelődésszervező részéről?
Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető: Nincs kiegészítésem. A kérdésekre válaszolok.
Ternován Tiborné művelődésszervező: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral kötöttünk ellátási
szerződést a könyvtári feladatok ellátásának szakmai támogatására. Múlt héten volt nálunk a
megyei könyvtár részéről az illetékes, a lehetőségekről egyeztettünk. Van-e kérdés a testület
részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a beszámolók és
a munkaterv elfogadását.
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
9/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
az Általános Művelődési Központ 2018. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolóját, az ÁMK Könyvtár 2018. évi
munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolóját és 2019. évi
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a 2019. évi munkaterv végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató
Hi. folyamatos, ill. 2019. december 31.
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5. NAPIREND
Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szabadságolási ütemtervet kötelező testület elé terjeszteni.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet, javasolja az ütemterv elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
10/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2019. évi szabadság
felhasználását az előterjesztés mellékletét képező ütemterv szerint jóváhagyja.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző a nyilvántartás vezetéséért
Határidő: folyamatos

6. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. I. félévi üléstervének módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Képviselői igény merült fel az ülésterv módosítására arra
vonatkozóan, hogy csütörtöki napok helyett szerdai napokon ülésezzünk.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja
az üléstervet.
Filemon Mihály képviselő: A május 22-ei napirendhez szeretném kérni, hogy a Kék-Nefelejcs
Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület elnökét, Almási Sándort is hívjuk meg, hogy
nyújtsa be beszámolóját. Behívjuk a polgárőrség elnökét és a sportegyesület elnökét is, hívjuk már
be a Hagyományőrző Civil Egyesület elnökét is.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Hagyományőrző Civil Egyesület elnöke már írásban benyújtotta a
beszámolóját.
Filemon Mihály képviselő: Biztosan benyújtja a többi egyesület is írásban a beszámolóját. Nem
jöhet be ide a Hagyományőrző Civil Egyesület elnöke?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Minden ülés nyilvános, bárki, bármikor bejöhet.
Filemon Mihály képviselő: Ide azért nem lehet beírni esetleg?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egyeztettünk Almási Sándorral a hét elején. Amikor önkormányzati
feladatot is ellát az a támogatott szervezet, akinek támogatást nyújtunk, azért kerül sor a
beszámoló benyújtására, mivel önkormányzati feladatot is ellát, mint például a sporttevékenység,
és a közbiztonság feladat is. Egyébként nincs megkülönböztetve, pontosan a Hagyományőrző Civil
Egyesület az az, aki a lehető legtökéletesebben elszámolt a támogatási szerződésnek megfelelően.
Természetesen nincs semmi akadálya nincs a felvetésnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Alapvetően átadott pénzeszközről van szó, amivel elszámolnak
az egyesületek. Nincs akadálya a javaslatnak.
Filemon Mihály képviselő: Én ragaszkodnék hozzá, hogy ő is itt legyen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát javasoljuk, hogy a május 22-ei ülés napirendi pontjai közé
vegyük fel a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület 2018. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját is. Elfogadja-e ezzel a kiegészítéssel az üléstervet a képviselőtestület?
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
11/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
az előterjesztett 2019. I. félévi üléstervét az alábbi kiegészítéssel
hagyja jóvá:
-

a 2019. május 22-én tartandó képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai között tárgyalja a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző
Kulturális Örökségvédelmi Egyesület 2018. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját.

Megbízza a polgármestert, hogy a tervbe foglalt testületi ülések
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
7. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A társulási megállapodás módosítását a társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
12/2019. (II. 13. ) sz.
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés
mellékleteként csatolt I/840-8/2019. számú módosító okiratot, valamint az
I/840-9/2019. számú Társulási Megállapodást egységes szerkezetben
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: polgármester
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései
szerint a 8. Napirend tárgyalására elrendelem a zárt ülés megtartását.

9. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiosztottuk a testület részére Balogh Lajosné kérelmét.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Elmondták, hogy szeretnének elköltözni a településről.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Állítólag lekerítették az ingatlanhoz vezető útjukat.
Filemon Mihály képviselő: Zilahi Csaba a saját ingatlanját kerítette el.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kérdeztem, hogy pontosan milyen összegre gondoltak. Ők 2.700.000 Ftot mondtak. Tájékoztattam őket, hogy nem volt még rá példa, hogy az önkormányzat 2.700.000 Ftért vásárolt volna ingatlant. Ezután felajánlotta a testvérének 2.500.000 Ft-ért az ingatlant, amit
valószínű nem fogadtak el, mivel most mégis visszajöttek, hogy vásároljuk meg a lakást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Meg kellene nézni, hogy egyáltalán hogy lehet megközelíteni az
ingatlant.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Állítólag az erdőn keresztül kell bejárni.
Filemon Mihály képviselő: Nem biztos, hogy hiányzik ez az önkormányzatnak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem ragaszkodok én hozzá, csak beszéljünk-e róla, vagy nem?
Ingatlanvagyont gyarapítani jó, de ha a bejárás nehézkes, akkor nem éri meg megvásárolni.
Filemon Mihály képviselő: Most is elölről járnak be elvileg.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Problémás oda bejárni, voltam ott családlátogatáson.
Filemon Mihály képviselő: Földmérő tűzte ki a területet, elvileg jónak kell lennie.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Sajnálom, hogy elköltöznek, elmennek akkor a gyerekek is.
Szakály Zsolt képviselő: Már régóta el akarnak ők innen költözni.
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Piros Tibor képviselő: Hogy vegyük meg az ingatlant, ha nincs hozzávezető út?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyszerű. Mondjuk ki, hogy nem vásároljuk meg az ingatlant.
Szakály Zsolt képviselő: Az lenne jó, ha Zilahi Csaba megvásárolná. Terület van hozzá egyébként?
Piros Tibor képviselő: Azt adták el.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megnézhetjük, hogyan lehet rendezni a bejárás kérdését, de
amíg ez nem tisztázódik, semmiképp ne vásároljuk meg! Most mondja ki a testület, hogy nem
kívánjuk megvásárolni az ingatlant! Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
16/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
a Balogh Lajosné tulajdonát képező, 4263 Nyírmártonfalva, Acsádi út 11.
szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Debreceni Zsolt bérelte a falumúzeum épületét régebben. Az
épületben található egy tűzgátló ajtó. Ezt az ajtót még Debreceni Zsolt építtette be, ő fizette ki. A
beépítéshez hozzájárultunk, és úgy állapodtunk meg, hogy majd az ajtó értékét negyven
százalékban vagy megtérítjük, vagy majd elviszi az ajtót.
Szakály Zsolt képviselő: Szükségünk van erre az ajtóra?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Eleve egy ajtó helyén van. Amennyiben ezt a tűzgátló ajtót
kivesszük, akkor is kell egy ajtó, amit körülbelül szintén ilyen áron lehetne megvásárolni.
Filemon Mihály képviselő: Javaslom, vásároljuk meg Debreceni Zsolttól az ajtót!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Én is ezt javaslom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a jelenlegi bekerülési ár negyven százalékán
megvásároljuk az ajtót. Egyetért-e a képviselő-testület ezzel?
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
17/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
az önkormányzat tulajdonát képező, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. szám alatti
ingatlanban található – Debreceni Zsolt, Nyírmártonfalva Széchenyi u. 9. szám alatti
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lakos, mint egykori bérlő által beépített – tűzvédelmi ajtót a jelenlegi bekerülési ár
negyven százalékáért Debreceni Zsolttól megvásárolja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tűzgátló ajtó megvásárlásával kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket megtegye, és felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2019. március 31.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy nem jó a korábban eldöntött,
Falunap megtartására betervezett időpontunk. Egybeesik a Vámospércsi Városnappal. Ezért
javasolnám a június 22-ikét a Falunap megtartásának időpontjául. Egyetért-e a képviselő-testület?
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
18/2019. (II. 13. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
a 6/2019. (I. 23.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2019. június 22-ei időponttal Falunap megtartását határozza el.
Megbízza a polgármestert, hogy a Falunap megrendezésével járó
teendőkről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Hi. 2019. június 22.

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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