RENDELETEK
NYÍRMÁRTONFALVA

2011.
ÖR. száma
1/2011. (II. 01.)
2/2011. (II. 01.)
3/2011. (II. 25.)
4/2011. (IV. 01.)
5/2011. (IV. 15.)
6/2011. (IV. 05.)
7/2011. (V. 10.)
8/2011. (VI. 01.)
9/2011. (VII. 25.)
10/2011. (IX. 01.)
11/2011. (IX. 08.)
12/2011. (X. 01.)
13/2011. (IX. 27.)
14/2011. (XI. 01.)
15/2011. (XII. 01.)
16/2011. (XII. 20.)
17/2011. (XII. 20.)
18/2011. (XII. 20.)

Tárgya
Lakások és helyiségek bérlete,
elidegenítése
Közterület használatának
szabályai
2011. évi költségvetési rendelet
Anyakönyvi szolgáltatási díjról
2010. évi ktgv. módosítás
2010. évi zárszámadás
Díszpolgári cím adományozása
2011. évi költségvetési rendelet
módosítása
Helyi természeti értékek
védelméről szóló rendelet
Költségvetési r. mód.
Költségvetési r. mód.
Közterület használata
Szociális rendelet módosítása
Gyermekvédelmi és gyámü.
rendelet mód.
2011. évi költségvetés mód.
Hulladékszáll. díj megáll.
Ivóvíz díjának megállapítása
2012. é. átm. gazdálk. szab.

Módosítás

Hatályon kívül
helyezve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2011. (II. 01.) kt. RENDELETE
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról”
„A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. tv.” helyi végrehajtására alkotott 9/2006. (III. 31.) kt. önkormányzati rendeletének
(:továbbiakban: Rendelet:) módosítására az 1993. évi LXXVIII. tv., továbbá a Helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e Rendelet melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
2. §
A) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. február 1. napjától kell
alkalmazni.
B) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. január 31.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2011. február 1.
/:Balázs László:/
jegyző

1. sz. melléklet
1. Szociális lakbér:
- komfort fokozat nélküli lakás esetén:
- félkomfortos lakás esetén:
- komfortos lakás esetén:
- összkomfortos lakás esetén:

40 Ft/m2/hó
52 Ft/m2/hó
120 Ft/m2/hó
155 Ft/m2/hó

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

73 Ft/m2/hó
105 Ft/m2/hó
187 Ft/m2/hó
190 Ft/m2/hó

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

120 Ft/m2/hó
168 Ft/m2/hó
265 Ft/m2/hó
350 Ft/m2/hó

2/2011. (II. 01.) kt. RENDELETE
a Közterület használatának szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Helyi Önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közterület
használatára vonatkozó 4/1995. (IV. 03.) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet:)
az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. mellékletében szabályozottak helyére e Rendelet melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
2. §
A) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
B) a Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. január 25.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. február 01.
Balázs László
jegyző
Melléklet
Közterület megnevezése

Díj mértéke

Közterületbe nyúló üzlethomlokzat
Árusító és egyéb fülke

60 Ft/m2/hó
240 Ft/m2/hó

Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos
használat
Köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, építmények
elhelyezése
Távbeszélő fülke elhelyezése
Építési munkával kapcsolatos közterület-foglalás

180 Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt

Film és televízió-felvétel
Vendéglátó ipari előkert

Kötött helyen:
600 Ft/m2/nap
alkalmi,
mozgóárusítás,
mozgóbolt 4.800
Ft/nap
600 Ft/m2/nap
120 Ft/m2/hó

Kiállítás, mutatványos közterületen
Közterület egyéb célra

120 Ft/m2/nap
360 Ft/m2/nap

Megjegyzés

120 Ft/m2/hó
2.400 Ft/db/év
120 Ft/m2/hó

Állvány, építőanyag,
törmelék stb.

NYÍRMÁRTONFALVA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2011. (II. 25.) kt. sz. rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi
tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
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) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) számú Önk.
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
2. §
A költségvetés címrendje
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önálló működő költségvetési szervek, továbbá a
polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri
hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, városközséggazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 13., 13.a , 13,b.
számú mellékletei tartalmazzák.
3. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
270.053 E Ft
323.741 E Ft
53.688 E Ft
53.688 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiánnyal
-ebből működési

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 55.277 E.-Ft működés célú hitelfelvételét tervezi, illetve 4.083 E Ft
likvid hitel törlesztését irányozza elő.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási
pénzmaradványát 2.494 .E Ft-ot felhalmozási célokra veszi igénybe.
(4) Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a
többlet-bevétel – bérleti díjak növekedése, szervezeti intézkedésből eredő személyi juttatások
csökkenése- szolgál.

(5) A magánszemélyek kommunális adó bevételének összege és 2010 évi költségvetési
törvény 3.sz melléklet 7.pont.szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzati támogatás teljes
összege felhalmozási célokat szolgál.
(6) Az önkormányzatnak jelenleg 4.083. E Ft hiteltartozása van
(7) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint
állapítja meg a képviselő-testület.
(9) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3.sz.
melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet
alapján hagyja jóvá.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti
részletezését az 5. számú melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a
6., számú melléklet szerint.
(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet
7. számú melléklete szerint.
(4) Az Általános Művelődési Központ költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet
7.a. számú melléklete szerint.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a
8.,számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(6) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet
szerint.
(10) A 3. § (7) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti
megoszlását,13.,13.a.,13.b., számú mellékletek szerint.
(11) A 3. § (9) bekezdésében megállapított cigány kisebbségi önkormányzat költségvetési
kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, 13.c. számú melléklet szerint.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 14. számú. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Előirányzat-felhasználási ütemtervet 15., számú melléklet szerint.
(14) Pénzellátási tervet 16., számú melléklet szerint.
(15) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a
melléklet szerint.

19. számú

(16) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat szakfeladatonként 20., számú melléklet
szerint
.(17) A Támogatásértékű működési kiadásokat és a működési célú pénzeszköz átadást
szakfeladatonként 21., számú melléklet szerint
(18) A 3. § (7) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti megoszlását a 22.,számú
melléklet szerint.
(19) Az önkormányzat a kiadások között 1.000.E Ft általános, 2.000 E Ft céltartalékot állapít
meg.
A képviselő-testület a polgármesternek 500 E Ft-ig rendelkezési jogot biztosít
utólagos beszámolással.
A céltartalék teljes összegét beruházási célok megvalósítására használjuk.
 Óvoda utca útépítés
 Óvodai tornaszoba kialakítása
(20) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és
közösségi szolgáltatások támogatását a 18. számú mellékletben meghatározottak szerint
hagyja jóvá.
(21) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-előirányzatát 21 főben állapítom meg a
19.számú melléklet szerint.
5.§
(1) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb dolgozók esetében
2011. évben 78.000 Ft minimálbért 2011 január 01-tól az önkormányzat biztosítja.
(2) A közalkalmazottak illetményét az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. tv. alapján biztosítja.
(3) A köztisztviselők esetében a központi illetményalap 38.650.-Ft. A köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv.43.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi
önkormányzat e rendeletében a köztisztviselők illetményalapját 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra előirányzat nem kerül tervezésre.

7. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként 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.
8. §
A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhavi állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 20.-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.
9. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához
szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik,
külön képviselő-testületi döntés alapján.
10. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát
500 E Ft összeghatárig - mely esetenként a 200 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a
polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
11. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv
biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére,
a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a
képviselő-testület jóváhagyását követően.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében
meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és
takarékos felhasználását.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet
harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 60 napon belül köteles a
jegyzőt tájékoztatni.
12. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv
vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott
módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 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.
13. §
(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására
csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az 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.
14. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri
hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 15. sz. mellékletét képező pénzellátási
terv alapján.
(2) A polgármesteri hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti.
15. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében
foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási
rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével
valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv
tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és
működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

16. §

Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az átmeneti gazdálkodásról szóló
16/2010.(XII.01.) kt.számú rendelet.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZ.M.SZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

………………………………..

………………………………..

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. február 25.

………………………
Balázs László
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
MELLÉKLETE
EXCEL-FORMÁTUMBAN
JEGYZŐ ÚR ÉS BODNÁRNÉ PAPP ÉVA GÉPÉN!

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2011. (IV. 01.) kt. RENDELETE
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A § (6) és 42/A § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet:) alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
A Rendelet hatálya Nyírmártonfalva község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed
ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
Jelen Rendelet értelmében:
a) hivatalos helyiségnek minősül: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz. alatt található
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.
b) hivatali munkaidőn túli házasságkötésnek minősül: Nyírmárotnfalva Község Képviselőtestület Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjében meghatározott munkarenden túli időpontban
megkötendő házasság.
3. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében
a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett időpontját.
(3) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon házasságkötés nem
engedélyezhető.
4. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak
(1) A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben a házasságkötés ingyenes.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért a Képviselő-testület 10.000 Ft + Áfa díjat állapít
meg, melyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Polgármesteri Hivatal számlájára
befizetni.
5. §
A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezése
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyben a
jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az
anyakönyvvezetőnél. A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett helyszínének
pontos címét, idejét.
(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét
tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek javaslatot tesz az engedélyezésére.
6. §
A rendelet hatálya

(1) A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésért a képviselő-testület 15.000 Ft+ÁFA díjat
állapít meg. A díjat e kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Polgármesteri Hivatal
számlájára befizetni.
(2) Az anyakönyvvezető a helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazására az (1) bekezdésben
meghatározott díj nyújt fedezetet.
(3) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére
való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj
megfizetésével gondoskodik.
(4) Nem kell a díjat megfizetni, amennyiben a házasságkötésre a házasságról, a családról és a
gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 3. § (3) bekezdése alapján „a házasulók valamelyikének
közeli halállal fenyegető egészségi állapota” miatt kerül sor.
7. §
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt
választás szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó
10.000 Ft díjazás illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával írásban
nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott választásáról.
8. §
Záró rendelkezések
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E Rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit az ezt követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. március 28.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2011. április 1.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2011. (IV. 15.) kt. számú RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 1/2010.(II. 11.) kt. Rendelete módosítására

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az Államháztartásról
szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint
a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az
államháztartás működési rendjéről szóló –292/2009. (XII. 19.) Kormány Rendeletben
meghatározottakat – a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 3.§ -ában foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés:
Költségvetési bevételét csökkenti

59.653.e- Ft-tal

Költségvetési kiadását csökkenti

59.653.e - Ft-tal

és az önkormányzat 2010. évi
módosított költségvetési bevételét

303.548. e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

312.356. e Ft-ban

a költségvetési hiány összegét

8.808.e Ft-ban

- ebből működési

8.808.eFt

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
felhalmozási pénzmaradványát 8.808. e Ft-ot működési célra veszi igénybe.
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
131.122 E Ft
34.839 E Ft
46.837 E Ft
4.758 E Ft
0 E Ft
2.287 E Ft
2.429 E Ft
78.197 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
7.520 E Ft
3.666 E Ft
201 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
pénzmaradvány átadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
kamatkiadások
felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás

500 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
általános tartalék
céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 9.966.e.Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok előirányzatát 2.860.e.Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 17.233.e.Fttal, egyéb folyó kiadások előirányzatát 289.e.Ft-tal, szociálpolitikai juttatások előirányzatát 16.184.e.Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 947.e.Ft-tal,
működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 1.305.e.Ft-tal , beruházási kiadások
előirányzatát 1.804.e.Ft-al, felújítási kiadások előirányzatát 2.848.e.Ft-tal, támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatát 4.356.e.Ft-tal, általános tartalék
előirányzatát 1.000.e.Ft-tal, céltartalék előirányzatát 861.e.Ft-tal lecsökkenti, ezzel
egyidejűleg 12.423.e.-Ft Ft önkormányzati költségvetési bevétel csökkenést, valamint
47.230.-Ft rövidlejáratú hiteltörlesztés állapít meg.
2.§
A Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt 2010. évi tervezett bevételeinek összege a
következőkre változik:
„4.§ (1)
(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2010

BEVÉTELEK
Önkormányzat költségvetési támogatása
ÖNHIKI támogatás
Átengedett központi adók
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Helyi iparűzési adóbevétel
Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célú
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm. pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek ( röv.lejáratú hitelfel.)

177 796
982
79 579
17 429
5 500
8 949
3 017
10 056
240
8 808
0

Bevételek mindösszesen:

312.356
„

3.§
(1)
A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglalt működési, fenntartási
következőkre változik:
„5. § (1)

kiadások összege a

(adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociálpolitikai juttatások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék
Céltartalék
Kiadások mindösszesen:

131 122
34 839
46 837
4 758
78 197
2 287
2 429
3 666
7 520
201
500
0
0
312.356

(2)
A Rendelet 5. § (4) bekezdésében foglalt átadott pénzeszközök tervezett összege 4.716
ezer Ft-ra változik.
Működési célú pénzeszközátadás:
Nyírmártonfalva Polgárőrség támogatása
Területfejlesztési Tanács
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társ.
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása
Müködési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak
Összesen

2.429 ezer Ft

Támogatásértékű pénzeszközátadás:
Hajdúhadházi Kistérségi társulás
Nyírábrány Önkormányzat ügyelet
Összesen

2.287. ezer Ft
300
1 987
2.287

300
125
50
1 950
5
2.429

(3)
A Rendelet 5.§ (5) bekezdésében foglalt szociális ellátások összege: 78 197 ezer Ft-ra
változik, az alábbiak szerint:
882111-1 Rendszeres szociális segély
882111-1 Rendelkezési támogatás
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

3 699
34 170
445
16 579
11 516
3 352

882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás + kedvezm.étkez
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882125-1 Mozgáskorlátozottak támogatása
Összesen

848
90
6 170
136
131
210
851
78.197
„

4.§
A Rendelet 6. §-a (1) , (2) bekezdése a következőkre változik.
(1) Beruházási (felhalmozási) célú kiadások előirányzata feladatonként
(adatok ezer forintban)
Beruházás megnevezése

Szakfeladat

1
Lakásszerzési támogatás
ÁMK Iskola informatikai és szakmai
eszközök-fejlesztése
Rákóczi úti telek vás. utca nyitáshoz
Polgármesteri Hivatal Nyomtató
Polgármesteri Hivatal Mobiltelefon
Gáztűzhely konyha Óvoda
Polgármesteri hiv. benzines fűnyíró
Szennyvíz beruházás saját kivitelezés
Szántóföld vásárlás 0236/9 hrsz

2
841126-1

ÁMK közoktatási informat.fejeszt.
Szennyvíz pályázat Vp.-Nymf. átadott
pénzeszköz
Tám.é felh pénz.e. H.hadh.Kistérség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2010. évi
2009. XII.31-ig előirányzat

3

4

5

2010

500

852021-1

2009-2010

100

841126-1
841126-1
841126-1
851011-1
841126-1
422100-1
841126-1

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

1 260
30
17
96
30
224
100

852021-1

2010

1000

422100-1

2010

145

841126-1

2010

56

ÖSSZESEN:

100

(2) Felújítási kiadások előirányzata célonként
Ezer forintban!
Felújítás megnevezése
Szakfeladat
1

ÁMK Könyvtár felújítás EMVA III. tengely
ÁMK Iskola akadálymentesítés,
fűtéskorszerűsítés
Összsesen:

2

Kivitelezés
Felhasználás
kezdési és
2010. évi
2009.
befejezési
előirányzat
XII.31-ig
éve
3

4

5

910502-1

2010

117

100

852011-1

2009-2010

225

7 420

342

7 520

„

909

4.367

5.§
A Rendelet 1.számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„
1. sz. melléklet
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010.évi összevont
pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.

Megnevezés

BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

2010
17 429
5 500

Támogatások
ÖNHIKI támogatás
Átengedett központi adók
Helyi iparűzési adóbevétel
Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási

177 796
982
79 579
8 949
3 017

Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kivülről
Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelfelv.)

Bevételek mindösszesen:

10 056
240
8 808
0
312.356

KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok

131 122
34 839

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociálpolitikai juttatások
Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államházt kivülre
Általános tartalék
Céltartalék

Kiadások mindösszesen:

46 837
4 758
78 197
11 887
2 287
2 429
0
0

312.356
„

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban
szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. március 28.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2011. április 15.
/:Balázs László:/

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2011. (IV. 15.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény,
figyelembevéve az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
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) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a
kisebbségi önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 5/2011. (IV. 07.) számú cigány
kisebbségi önkormányzati határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2.§.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
Előirányzat
megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

Eredeti
előirányzat
347.923
347.923

Módosított
előirányzat
312.356
312.356

2010. évi
teljesítés
308.479
306.400

Teljesítés
alakulása
98,76 %
98,09 %

I. A költségvetési bevétel
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenkénti részletezése
következő:
Önkormányzatok költségvetési támogatása:
Ebből:

Normatív állami támogatás
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Központosított előirányzatokból támogatás
Működésképtelen önkormányzatok támogatása

177.512 ezer Ft
82.354 ezer Ft
72.399 ezer Ft
16.293 ezer Ft
982 ezer Ft

Átengedett központi adók:
Ebből:

79.579 ezer Ft
SZJA helyben maradó rész
SZJA jöv. különbség mérsékl.
Gépjárműadó

11.382 ezer Ft
60.922 ezer Ft
7.275 ezer Ft

Helyi adóbevétel ( Iparűzési adó)
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bev. (Kommun.adó + t.eszk ért)
Intézményi működési bevétel
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

8.949 ezer Ft
1.267 ezer Ft
8.517 ezer Ft
17.427 ezer Ft
8.808 ezer Ft

Támogatásértékű működési bevételek:
Ebből:

10.057 ezer Ft

Egészségbiztosítási Pénztártól
Önkormányzati költségvetési szervtől
Központi költségvetési szervtől
Fejezeti kezelésű támogatás
Elkülönített Állami Pénzalaptól

3.257 ezer Ft
1.019 ezer Ft
4.298 ezer Ft
210 ezer Ft
1.273 ezer Ft

Működési célú pénzeszköz. átvétel államháztartáson kívülről:

240 ezer Ft

Ebből.
Pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól
Pénzeszköz átvétel non-profit szervtől

50 ezer Ft
190 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.808 ezer Ft

Finanszírozási célú műveletek bevételei

- 5.956 ezer Ft

Ebből:
Likvidhitel felvétel
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

4.083 ezer Ft
-10.039 ezer Ft

II. A költségvetési kiadások
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. évi teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Kiadások összesen
Ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- egyéb folyó kiadások
- támogatások, pénzeszközátadások

Finanszírozási kiadások

Eredeti Módosított 2010. évi Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés alakulása
347.923
312.356
308 479
98,76%
128.506
34.357
62.714
3.819
6 747

131. 122
34. 839
46 .837
4.758
4.716

131 116
34 837
44 834
4 283
4 716

99,99%
99,99%
95,72%
90,02%
100,00%

1.383 ezer Ft

3. §.
(A). A Képviselő-testület a 2. paragrafusban szereplő kiadások közül kiemelten a
polgármesteri hivatal működési kiadásait a következők szerint állapítja meg:
Személyi juttatások:
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások:
Egyéb folyó kiadások

68.477 ezer Ft
18.206 ezer Ft
17.245 ezer Ft
3.786 ezer Ft

A Hivatal 2010. évi működési kiad. teljesítése

192.944 ezer Ft

(B). A Képviselő-testület a 2.§-ban szereplő kiadások közül kiemelten az Általános
Művelődési Központ működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Személyi juttatások:
Munkaadót terhelő járulékok:
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások

62.639 ezer Ft
16.631 ezer Ft
27.589 ezer Ft
497 ezer Ft

ÁMK 2010. évi működési kiad. teljesítése:

116.918. ezer Ft

4.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát
állapítja meg, 29-es űrlap alapján a következők szerint:
2010.december 31-i záró pénzkészlet
Rövid lejáratú likvidhitel
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
(2010.december havi munkabér összege)
Aktív függő elszámolások
(Kincstári forgótőke)
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
2010. évi pénzmaradvány
Ebből:
A felhalmozási pénzmaradvány

2.494 ezer Ft-ban

(+)
(-)
(+)

98 ezer Ft
4.083 ezer Ft
6.429 ezer Ft

(+)

200 ezer Ft

(-)

150 ezer Ft
2.494 ezer Ft

2.494 ezer Ft

5.§.
Az előirányzat módosítások közül a Kormány hatáskörű módosítás összege 20.742 ezer Ft,
a (Képviselő-testületi) hatáskörű előirányzat módosítás összege – 56.309 ezer Ft.

Az eredeti és módosított bevételi, valamint kiadási előirányzati adatokat, az 1/a.sz. melléklet
1-2.sz. táblázata, valamint a 2010. évi teljes önkormányzati beszámoló garnitúra szerinti
részletezettséggel állapítja meg a Képviselő-testület.

6.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1/a.sz. melléklet 1-2.sz. táblázatban foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat-e rendelettervezet 1/b. sz. melléklete szerint állapítja
meg a 2010. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a testület.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi szakfeladatonkénti kiadások teljesítéseit a
2., 2/a.,2/b.,számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
A rendelettervezet 3.a.,3.b.,3.c., sz. mellékletek szerinti vagyonkimutatás alapján fogadja el
a Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31.-i állapotnak megfelelően a
vagyonát.
A testület a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a pénzeszközök változásának levezetését
A beruházási (felhalmozási) célú kiadásokat az 5. számú melléklet szerint fogadja el a testület.
A beruházási (felhalmozási) célú kiadások eredeti előirányzata 9.470 ezer Ft, módosított
előirányzata 4.367 ezer Ft, teljesítés 4.366 ezer Ft, vagyis 99,98%-os
A rendelettervezet 6. számú melléklete szerint állapítja meg a testület a felújítási kiadásokat
célonként, melynek eredeti előirányzata 10.368 ezer Ft, a módosított előirányzata 7.520 ezer
Ft, a teljesítés 7.519 ezer Ft, vagyis 99,99 %-os.
A társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat a 7.számú melléklet szerint fogadja el a testület.
Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 90.081 ezer Ft, a módosított
előirányzata 78.197ezer Ft, a teljesítés 78.191 ezer Ft, vagyis 99,99 %-os.
A testület 8.számú melléklet szerint fogadja el a támogatásértékű működési kiadások és a
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , melynek összege 4.716 ezer Ft.
A rendelettervezet 9. számú melléklete szerint állapítja meg a testület az adóság állomány
alakulását.
A 10. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulását a testület.
A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeket 11. sz.
melléklet szerint fogadja el.

A rendelettervezet 12. számú melléklete szerint állapítja meg a testület az önkormányzat által
adott közvetett támogatásokat
A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését,
egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 13., 14., 15., számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7.§.
A 2010. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. űrlap szerinti részletezettséggel 72 főben
hagyja jóvá a képviselő-testület.
Záró Rendelkezés:
8.§.
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. március 31.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. április 15.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva községi Önkormányzat Képviselő-testület
7/2011. (V. 10.) RENDELETE
„Nyírmártonfalva község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény
16. § /1/-ben kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§
Nyírmártonfalva község Önkormányzata a község közéletének kiemelkedő személyiségei
számára, illetve akik a község életében kiemelkedő tevékenységükkel –életművükkel- a
községet tiszteletreméltóan szolgálják vagy szolgálták, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet
legméltóbb kifejezéseképpen „Nyírmártonfalva község Díszpolgára” címet adományozhatja.
2. §
(1)

„Nyírmártonfalva
község
Díszpolgára”
címet
Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.

Nyímártonfalva

község

(2)

A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti a képviselő-testület önállóan,
illetve bármely nyírmártonfalvai állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet,
intézmény a Képviselő-testületnél minden év május 31-ig úgy, hogy a
kezdeményezéshez csatolni kell a tárgyév január 01-i állandó lakosságszám 10 %-át
meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor állandó nyírmártonfalvai lakcímmel
rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevét, lakcímét és sajátkezű aláírást
tartalmazó ajánlását.

(3)

A díszpolgári cím adományázásáról a Képviselő-testület a kezdeményezés benyújtását
követő két hónap eltelte utáni ülésén dönt és a javaslat elbírálása során gondosan és
körültekintően vizsgálja a tevékenység kiemelkedő mértékét és azt, hogy az
mennyiben szolgálja vagy szolgálta Nyírmártonfalva község lakosságának közérdekét.
(4) A díszpolgári cím átadására általában nemzeti ünnepek, falunap, falugyűlés
alkalmával kerül sor.
(5) A díszpolgári címet a rendelet hatályba lépése évében maximum 3 fő részére, azt
követően évente egy fő részére adományoz a képviselő-testület.
3.§
A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester

(1)

(2)
(3)

-

díszes oklevelet és

-

e rendelet mellékletében szabályozott emléktárgyat ad át
Posztumusz díj adományozása esetén a Képviselő-testület az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.
A díszpolgári oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
- a határozat számát és keltét
- az adományozás indokait

- az díszpolgár megnevezését és lakcímét
A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.
4. §
(1)
A díszpolgár nevét és a 3. §. (3) bekezdésben felsorolt adatokat „Nyírmártonfalva
község Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző írja alá.
(2)
A díszpolgár bekeretezett fényképét a Polgármesteri Hivatal folyosóján ki kell
függeszteni. Ennek megtörténtéért a polgármester felelős.
5. §
(1)
Nyírmártonfalva község Díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakosságának
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület
ülésein.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt jog érvényesítésének biztosításáért a jegyző a felelős.
6. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Amennyiben a díszpolgárt jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy a
díszpolgári cím viselésére érdemtelenné válik.
Az (1) bekezdésben említett okot a díszpolgár köteles a Képviselő-testületnek
bejelenteni, illetve azt bárki bejelentheti.
A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a
Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a díszpolgári címet.
A (3) bekezdésben említett határozat meghozatalát követő 8 napon belül az
érdemtelenné vált díszpolgár nevet „Nyírmártonfalva Község Díszpolgárainak
Névkönyve” bejegyzésből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá.
Záró rendelkezés
7. §

(1)
(2)

Jelen rendelet 2011. július 01-jén lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. május 2.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2011. május 10. nap
Balázs László
jegyző

MELLÉKLET:
A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat által alapított
„Nyírmártonfalva Község Díszpolgára” cím emléktárgya leírása.

Az emléktárgy kb. 20x25 cm nagyságú téglalap alakú, anyaga nem
meghatározott, díszes kivitelű, közepén Nyírmártonfalva címerével.
A címer alatt a következő szöveget kell elhelyezni:
- Díszpolgár neve
- „Nyírmártonfalva Község Díszpolgára”
- Az adományozás éve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2011. (VI. 01.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) kt. Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LV. Tv. 16. § (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Tv. 65. §-a szerint a következő Rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1.§
A Rendelet 3.§. (1), (2) bekezdésben foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét növeli

1.628.968.- Ft-tal

Költségvetési kiadását növeli

1.628.968. - Ft-tal

és az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetési bevételét

270.648. E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

325.370. E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét
- ebből működési
állapítja meg.

54.722.E Ft-ban
54.722.E Ft

A módosított költségvetési kiadási főösszeg 325.370.E.Ft kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft
32.389 E Ft
63.689 E Ft
4.060 E Ft
0 E Ft
3.593 E Ft
2.825 E Ft
83.279 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
2.317 E Ft
3.000 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
0 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
pénzmaradvány átadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
kamatkiadások
felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
általános tartalék
céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 56.311 E.Ft működési célú hitelfelvételét tervezi, illetve 4083.E Ft
likviditási hitel törlesztését irányozza elő.

2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi és kiadási
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 468.E.Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok előirányzatát 127.E.Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 595.E.Ft
önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(2) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1.034.e.Ft-tal
megemeli és egyidejűleg 1.034.E Ft rövidlejáratú hitel felvételt irányoz elő.
(3) A költségvetésében jóváhagyott beruházási feladatokat a költségvetési szerv tovább
bővíti a Szabadság utcán megvalósítandó lámpatestek felszerelésével.
A beruházások 2011. évi kiadási előirányzatát 200.E.Ft-tal megemeli egyidejű
ugyanazon összegű, általános tartalék csökkentése mellett.
3. §
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
lőirányzatát e- rendelet 1., 2/a., 2/b., 5., 7., 7.a., 8., 13., 13.a., 13.b., 14., 15., 16., 21., 22-es
mellékletei tartalmazzák
4.§.
Záró rendelkezés
(1) E Rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző Sz.M.SZ-ben szabályozott módon gondoskodik .
………………………………………
/: Balázs László:/
jegyző

…………………………………...
/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. június 1.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (VII. 25.) RENDELETE
a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
Egységes szerkezetben

BEVEZETŐ
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következő rendeletet (.továbbiakban: Rendelet:) alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1. §
(1) Jelen Rendelet hatálya Nyírmártonfalva Község Önkormányzat közigazgatási területére
terjed ki.
(2) Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti területek, értékek
védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások
megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében és a
károsodás előtti állapot helyreállításában.

II. FEJEZET
A védetté nyilvánítás célja
2. §
A védetté nyilvánítás célja:
a.) a természeti területek és értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig
bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve a hiányzó egyedek
pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása,
b.) a különleges oltalmat igénylő Nyírmártonfalva község környezetkultúrájának
fejlődése szempontjából védelemre érdemes természeti területek és értékek ismertté
válása az oktatás, ismeretterjesztés és tájékoztatás útján.
A helyi védettség tárgyai
3. §

(1) A helyi védelem tárgyát képezik mindazok a település területén lévő, országos védettség
alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos vagy helytörténeti
jelentőségük miatt fontos természeti területek és értékek, melyeket a képviselő-testület
védelem alatt állónak minősít.
(2) Jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza a helyi védettség alá tartozó természeti
értékeket, azok rövid leírását (ingatlan-nyilvántartási adatait), védettség indokait.
A helyi védettség keletkezése és a védettség megszüntetése
4. §
(1) A természeti területek és értékek helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre.
(2) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás hivatalból vagy
állampolgári jogon illetékmentesen előterjesztett javaslat alapján indulhat.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a helyi természeti terület, érték leírását, megnevezését,
- a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám),
- a helyszínrajzot és/vagy fényképfelvételt,
- a kezdeményezés indokolását.
(4) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról
az érdekelteket értesíteni kell. Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket, illetve
személyeket:
- a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve annak képviselője, a tulajdonosi jogok
gyakorlója és az ingatlan használója,
- a kezdeményező.
(5) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.
(6) A javaslattal kapcsolatban az érdekeltek írásban észrevételt tehetnek, mely észrevételeket
a javaslat előterjesztéséhez csatolni kell.
(7) A védelem alá vont természeti területeket és értékeket a védettségre utaló feliratú táblával
(pl. „Védett fa”; „Védett természeti terület”, „Védett fasor”) kell ellátni.
5. §
(1) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről értesíteni kell
a) az ingatlan tulajdonosát,
b) az érintett területek, utak, közművek fenntartóit,
c) az építésügyi hatóságot,
d) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát,
illetve az erről szóló döntést tájékoztatásul meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Főépítészeti Hivatalának.
(2) A helyi jelentőségű védelem tárgyában született döntést a helyben szokásos módon ( a
polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel és az SZMSZ-ben
szabályozott módon) közzé kell tenni.

(3) A helyi védelem alatt álló természeti területekről és értékekről nyilvántartást kell vezetni,
mely nyilvántartásba bárki betekinthet.
6. §
A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba
be kell jegyeztetni. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
III. FEJEZET
Előírások, eljárási szabályok
7. §
(1) A védelem alá vont
természeti területekkel, értékekkel kapcsolatos első fokú
természetvédelmi hatósági jogkört az 1996. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján a
jegyző gyakorolja.
(2) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett területen lévő, valamint egyes
védett egyedek természetes állapotának megváltoztatásához.
(3) A helyileg védett természeti terület és érték jelentős mértékű megváltoztatásának
engedélyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az azonnali
balesetveszély-elhárítás érdekében történik.
(4) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak biológiai pusztulásuk esetén adható
ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.
(5) A képviselő-testület megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a természeti
területtel és értékkel kapcsolatos, e rendelet 2. §-ában meghatározott célt.
(6) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti terület,
illetve természeti érték és annak termőhelyét károsító vagy súlyosan veszélyeztető
tevékenységet.
8. §
Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti területek és
értékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen
megváltoztatja vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti érték
fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a
vízháztartás megőrzéséről.
9. §
(1) A védett természeti értékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok:
a)
A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása
(permetezés),
b)
A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fa-sebkezelés.

c)
d)
e)
f)

A megfelelő növő tér - és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó
gyommentességének biztosítása,
egészségügyi legeltetés,
időszakos vízborítás biztosítása,
túlzott vadászat megtiltása.

(2) A védett természeti érték termőföldterülete védőövezetnek tekintendő.
(3) A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten belül
már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor jut érvényre.
(4) A védett területen lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő
ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor
fafajtájának megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.
Védett fa védőövezetébe a fa fajtájától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet.
(5) A védett természeti érték egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő
munkálatok elvégzése a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak kötelessége.
10. §
(1) A védelem alá vont területek, értékek megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról,
helyreállításáról az önkormányzat gondoskodik. E feladat ellátásával
a) az önkormányzat tulajdonában álló területeken a terület mindenkori kezelőjét, ennek
hiányában a tényleges használóját,
b) egyéb területeken a terület mindenkori tulajdonosát, vagyonkezelőjét vagy
használóját is megbízhatja.
(2) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártérítés nélkül tűrni a természetvédelmi
hatóságnak a védett természeti érték és termőhely oltalma, tudományos megismerése
vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységét.
(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a
természeti terület, érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát
időszakosan használja, de csak olyan mértékben, hogy az a tulajdonos (vagyonkezelő,
használó) mindennapi életvitelét nem zavarhatja.
(4) Az ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) köteles tűrni a védetté nyilvánítás
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) A helyi védelem alá vont természeti területeket és értékeket megsértők ellen a jegyző
természetvédelmi bírságot szabhat ki.

(2) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesíti a büntetőjogi, a szabálysértési, a
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására,
továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(3) A természetvédelmi bírságból befolyó összeg az önkormányzat környezetvédelmi
alapjának bevételi forrása, az így befolyt összeget csak a helyi természeti értékek
fenntartására és növelésére lehet fordítani.
12. §
(1) Aki az e Rendelet 7. § (2), (3), (4) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (3), (4) bekezdésében
foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik,
30.000,- Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
13. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

V. FEJEZET
Hatályba léptető rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. július 4.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2011. július 25.
Balázs László
jegyző

1. sz. FÜGGELÉK
(kezelési tervvel és térképpel együtt)

Érintett területek:
Helyrajzi szám
0143/5 hrsz.
0152/1 hrsz.

Művelési ág
Legelő és gazdasági épület
Legelő

Terület/ha
68.0876
19.6210

Nem érintett területek:

-

0143/5 hrsz-ú terület északi részén lévő 2 Ha szántóterület
a magántulajdonban lévő 4 db dohánypajta alatt lévő 6 Ha terület

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2011. (IX. 01.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) kt. Rendelete (a továbbiakban:Rendelet) módosításáról
1.§
A Rendelet 3.§. (1), (2) bekezdésben foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét növeli

838.000- Ft-tal

Költségvetési kiadását növeli

838.000 - Ft-tal

és az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetési bevételét

272.047. E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

326.208. E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét
- ebből működési
állapítja meg.

54.161.E Ft-ban
54.161.E Ft

A módosított költségvetési kiadási főösszeg 326.208.E.Ft kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft
32.389 E Ft
63.689 E Ft
4.060 E Ft
0 E Ft
3.593 E Ft
2.825 E Ft
84.117 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
2.317 E Ft
3.000 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
0 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
pénzmaradvány átadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
kamatkiadások
felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
általános tartalék
céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 55.750 E.Ft működési célú hitelfelvételét tervezi, illetve 4083.E Ft
likviditási hitel törlesztését irányozza elő.
2.§

A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi és kiadási
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A Polgármesteri Hivatal a Társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatát
728.000.Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 728.000.-Ft Támogatásértékű működési
bevétel központi költségvetési szervtől önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(2) A költségvetési szerv a Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
előirányzatát 886.141.-Ft-tal megemeli és egyidejűleg 886.141.-Ft rövidlejáratú hitel
törlesztést irányoz elő.
(3) A Polgármesteri Hivatal a Társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatát
110.000.-Ft-tal megemeli és egyidejűleg 110.000.-Ft rövidlejáratú hitel felvételt irányoz
elő.
(4) A költségvetési szerv az Egyéb központi támogatás előirányzatát 327.678.-Ft-tal megemeli és
egyidejűleg 327.678.-Ft rövidlejáratú hitel törlesztést irányoz elő.
(5) A Polgármesteri Hivatal a Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzatát
544.000.-Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 544.000.-Ft rövidlejáratú hitel felvételt irányoz
elő.
3. §
A Polgármesteri Hivatal , valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás
utáni előirányzatát e rendelet 1., 2/a., 2/b., 4., 7., 7.a., 8., 13., 13.a., 13.b., 14., 15.,16.,
20., 22-es mellékletei tartalmazzák
4.§.
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző Sz.M.SZ-ben szabályozott módon gondoskodik .

/: Balázs László:/
jegyző

/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 01.
Balázs László
jegyző

NYÍMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVSELŐTESTÜLETÉNEK
11/2011. (IX. 08.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló – 8//2011. (VI.01.) kt. és
10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított - 3/2011. (II. 25.) kt rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 1992. év
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben és a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben
meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetéséről szóló - 8/2011. (VI..01.) kt.
és10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított – 3/2011. (II.25.) számú rendeletét (a
továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
„ 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

állapítja meg.

módosított költségvetési működési
bevételét
módosított
költségvetési
felhalmozási célú bevételét
módosított finanszírozási bevételét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

272.047 E Ft-ban

módosított költségvetési működési
kiadásait
módosított
költségvetési
felhalmozási célú kiadásait
módosított finanszírozási kiadásait
KIADÁSOK ÖSSZESEN
a költségvetési hiány összegét
- ebből felhalmozási
működési

315.891 E Ft-ban

0 E Ft-ban
58.244 E Ft-ban
330.291 E Ft

10.317 E Ft-ban
4.083 E Ft-ban
330.291 E Ft.
54.161 E Ft-ban
10.317 E Ft-ban
43.844 E Ft-ban

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft személyi jellegű juttatások
32.389 E Ft munkaadókat terhelő járulék
63.689 E Ft dologi kiadás
4.060 E Ft egyéb folyó kiadások
3.593 E Ft támogatásértékű működési kiadás
2.825 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
84.117 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás
2.317 E Ft Felújítás
3.000 E Ft intézményi beruházási kiadások
4.000 E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás
1.000 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
800 E Ft általános tartalék
2.000 E Ft Céltartalék
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat
hitelfelvételét tervezi.

48.127 ezer Ft működési

és 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú

2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A költségvetési szerv Felhalmozási bevételi előirányzatát 7.623 ezer Ft-tal csökkenti
és ezzel egyidejűleg 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú hitel felvételt irányoz elő.
(2) A költségvetési szerv a normatív támogatások bevételi előirányzatát 4.660 ezer Ft-tal,
az Önkormányzat sajátos működési bevételét 2.963ezer Ft-tal megemeli egyidejűleg
7.623ezet Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést irányoz elő.
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete
1-2.sz. táblázat alapján határozza meg a képviselő-testület.
A Rendelet 3.§. (8) bekezdésében szabályozott a működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2./a
és 2/b. sz számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.”
3. §
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
előirányzatát e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
helyébe az e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
lépnek.

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

…………………………………
Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 08.
Balázs László
jegyző

NYÍMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVSELŐTESTÜLETÉNEK

11/2011. (IX. 08.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló – 8//2011. (VI.01.) kt. és
10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított - 3/2011. (II. 25.) kt rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 1992. év
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben és a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben
meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetéséről szóló - 8/2011. (VI..01.)
kt. és10/2011. (IX.01.) kt. rendeleteivel módosított – 3/2011. (II.25.) számú rendeletét (a
továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
„ 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

állapítja meg.

módosított költségvetési működési
bevételét
módosított
költségvetési
felhalmozási célú bevételét
módosított finanszírozási bevételét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

272.047 E Ft-ban

módosított költségvetési működési
kiadásait
módosított
költségvetési
felhalmozási célú kiadásait
módosított finanszírozási kiadásait
KIADÁSOK ÖSSZESEN
a költségvetési hiány összegét
- ebből felhalmozási
működési

315.891 E Ft-ban

0 E Ft-ban
58.244 E Ft-ban
330.291 E Ft

10.317 E Ft-ban
4.083 E Ft-ban
330.291 E Ft.
54.161 E Ft-ban
10.317 E Ft-ban
43.844 E Ft-ban

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft
32.389 E Ft
63.689 E Ft
4.060 E Ft
3.593 E Ft
2.825 E Ft
84.117 E Ft
2.317 E Ft
3.000 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
általános tartalék
Céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat
hitelfelvételét tervezi.

48.127 ezer Ft működési

és 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú

2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A költségvetési szerv Felhalmozási bevételi előirányzatát 7.623 ezer Ft-tal csökkenti
és ezzel egyidejűleg 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú hitel felvételt irányoz elő.
(2) A költségvetési szerv a normatív támogatások bevételi előirányzatát 4.660 ezer Ft-tal,
az Önkormányzat sajátos működési bevételét 2.963ezer Ft-tal megemeli egyidejűleg
7.623ezet Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést irányoz elő.
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete
1-2.sz. táblázat alapján határozza meg a képviselő-testület.
A Rendelet 3.§. (8) bekezdésében szabályozott a működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2./a
és 2/b. sz számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.”
3. §
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
előirányzatát e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
helyébe az e rendelet 1., 2./a., 2./b. 8.,14., 22., számú mellékleteiben foglalt előirányzatok
lépnek.

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

…………………………………
Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 08.
Balázs László
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011. (X. 01.) kt. RENDELETE
a Közterület használatának szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Helyi Önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közterület
használatára vonatkozó 4/1995. (IV. 03.) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet:) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. mellékletében szabályozottak e rendelet mellékletében foglaltakkal egészülnek ki.
2. §
Közterületen elhelyezhető reklámtábla nagysága a 12 m2 nagyságot nem haladhatja meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. október 1.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. október 1.
Balázs László
jegyző
1. sz. melléklet
Közterület megnevezése, közterület
használatának célja
Kereskedelmi reklám tartós elhelyezése
(db/év)
Kereskedelmi reklám elhelyezése ideiglenes
jelleggel (db/hó)

Reklámtábla
nagysága
a) 0,5 m2-ig
b) 1 m2-ig
c) 2 m2-ig
d) 2 m2 felett
a) 0,5 m2-ig
b) 1 m2-ig
c) 2 m2-ig
d) 2 m2 felett

Díj mértéke
3.000 Ft/db
5.000 Ft/db
10.000 Ft/db
20.000 Ft/db
400 Ft/hó
800 Ft/hó
1.500 Ft/hó
3.000 Ft/hó

Megjegyzés

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2011. (IX. 27.) kt. RENDELET
a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései
szerint nyújtandó egyes szociális ellátások megállapításának helyi szabályaira vonatkozó
10/2010. (X. 01.) kt.. rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel
az 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is, a törvény helyi körülményekhez igazodó
végrehajtására vonatkozó 10/2010. (X. 01.) rendelet (:továbbiakban: Rendelet) módosítására
a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet (4) § (1)-(2) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszertámogatás, az átmeneti segély, a kamatmentes szociális kölcsön az
önkormányzat képviselő-testülete,
(2) A lakásfenntartási támogatás, a temetési segély, és a gyorssegély a polgármester
hatáskörébe tartozik.”
2. §
A Rendelet 10. §-a (5) bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.”
3. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 23.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. szeptember 27.
/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2011. (XI. 01.) kt. RENDELETE
a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
helyi végrehajtására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
figyelemmel a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényre (:továbbiakban: Gyvt.:), valamint a végrehajtására kiadott
149/1997. (IX. 10.) Korm. sz. rendelet alapján a 22/2005. (XI. 05.) kt. rendeletét
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

2. §
(1) E Rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. október 20.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2011. november 1.
Balázs László
jegyző

1. sz. melléklet
„2. sz. melléklet”
Intézményi nyersanyagnormák

Korcsoport
4-6 éves
7-10 éves korig
11-14 éves korig
19-60 éves
60 év felett

Tízórai
45 Ft
63 Ft
61 Ft

Ebéd
133 Ft
145 Ft
185 Ft
215 Ft
207 Ft

Uzsonna
45 Ft
63 Ft
61 Ft

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2011. (XII. 01.) kt. RENDELETE
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló – 8//2011. (VI.01.) kt., 10/2011.
(IX.01.) kt. 11/2011.(IX. 08.) kt. rendeleteivel módosított - 3/2011. (II. 25.) kt. rendelet
módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 1992. év
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Államháztartás működési rendjéről szóló 292./2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben és a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben
meghatározottak figyelembe vételével a 2011. évi költségvetéséről szóló - 8/2011. (VI..01.)
kt. , 10/2011. (IX.01.) kt. és 11/20011. (XI.08.) kt rendeleteivel módosított – 3/2011. (II.25.)
számú rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3. § (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
„ 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetési működési
bevételét
módosított
költségvetési
felhalmozási célú bevételét
módosított finanszírozási bevételét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
módosított költségvetési működési
kiadásait
módosított
költségvetési
felhalmozási célú kiadásait
módosított finanszírozási kiadásait
KIADÁSOK ÖSSZESEN
a költségvetési hiány összegét
- ebből felhalmozási
működési

280.045. E Ft-ban
251.E Ft-ban
52.233.E Ft-ban
332.529.E Ft
317.878. E Ft-ban
10.568.E Ft-ban
4.083. E Ft-ban
332.529.E Ft
48.150 E Ft-ban
10.317 E Ft-ban
37.833 E Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

122.775 E Ft
32.389 E Ft
63.689 E Ft
4.060 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások

3.593 E Ft
2.825 E Ft
85.747 E Ft
2.317 E Ft
3.251 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
általános tartalék
Céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat
hitelfelvételét tervezi.

37.833 ezer Ft működési

és 7.623 ezer Ft Fejlesztési célú

2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi és kiadási
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A költségvetési szerv Központosított bevételi előirányzatát 474 ezer Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 474 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést
irányoz elő.
(2) A Polgármesteri Hivatal Feladatmutatóhoz kötött bevételi előirányzatát 371 ezer Ft-tal
lecsökkenti és ezzel egyidejűleg 371 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel felvételt
irányoz elő.
(3) A költségvetési szerv Feladatmutatóhoz kötött bevételi előirányzatát 3.684 ezer Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 3.684 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést
irányoz elő.
(4) A költségvetési szerv Egyéb központi támogatás bevételi előirányzatát 74 ezer Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 74 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést
irányoz elő.
(5) A Polgármesteri Hivatal a Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási
előirányzatát 1.630 ezer Ft-tal megemeli, és egyidejűleg 1.630 ezer Ft Támogatásértékű
működési bevétel központi költségvetési szervtől önkormányzati többlettámogatást
állapít meg.
(6) A költségvetési szerv személyi juttatások kiadási előirányzatát 357 ezer Ft-tal megemeli
és egyidejűleg 357 ezer Ft Támogatásértékű működési bevétel fejezet kez. szervtől
önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(7) A Polgármesteri Hivatal intézményi beruházások kiadási előirányzatát 251 ezer Ft
megemeli és ezzel egyidejűleg 251 ezer Ft Támogatásértékű működési bevétel. EU-s
szervtől önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(8) A költségvetési szerv Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevételi előirányzatát

megemeli 1.500 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg 1.500 ezer Ft rövidlejáratú működési
hitel törlesztést irányoz elő.
(9) A Polgármesteri Hivatal az egyéb sajátos bevétel bevételi előirányzatát 400 ezer Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 400 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést
irányoz elő.
(10) A költségvetési szerv a pótlék bevétel bevételi előirányzatát 250 ezer Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 250 ezer Ft rövidlejáratú működési hitel törlesztést
irányoz elő.
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait e rendelet 1. számú melléklete
1-2.sz. táblázat alapján határozza meg a képviselő-testület.
A Rendelet 3.§. (8) bekezdésében szabályozott a működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten e 2./a
és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.”
3. §
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
előirányzatát e rendelet 1., 2./a., 2./b., 4., 5., 8.,13.,13.a,13.b,14., 15., 16,.20., 22., számú
mellékleteiben foglalt előirányzatok helyébe az e rendelet1., 2./a., 2./b., 4., 5.,
8.,13.,13.a,13.b,14., 15., 16,.20., 22. számú mellékleteiben foglalt előirányzatok lépnek.
4. §
Záró rendelkezés
(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző SZ.M.SZ-ban szabályozott módon gondoskodik
Nyírmártonfalva, 2011. november 25.
…………………………………

…………………………………

/: Balázs László:/
jegyző

/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 01.

Balázs László jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2011. (XII. 20.) kt. RENDELETE
a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló
15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletének módosítására

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. Rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletét
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében szabályozott
egy darab 120 literes gyűjtőedény heti ürítése nettó 305,- Ft
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a 2012. január hónaptól felmerülő díjak esetén érvényesíteni kell.

Nyírmártonfalva, 2011. december 16.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.

/:Balázs László:/
jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2011. (XII. 20.) kt. RENDELETE
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az Árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi ivóvíz díjának
megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.) kt. rendelete (:továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyírmártonfalva közigazgatási területén lakossági ivóvíz szolgáltatási díja, intézményi és
egyéb fogyasztók esetén:
alapdíj:
mennyiségi díj:

270 Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA
288,10 Ft/m3 + ÁFA

2. §
Záró rendelkezés
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. december 16.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.
……………………………
Balázs László jegyző

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2011. (XII. 20.) kt. RENDELET-TERVEZETE
a 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. sz. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Képviselő-testület jelen rendeletében felhatalmazza Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Polgármesterét, hogy 2012. január 1-jétől a költségvetési rendelet
megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintén
biztosítsa.
(2) A felhatalmazás a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés
részét képezi, az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2012.
évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Záró rendelkezések
2. §
A Rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2012. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.
3. §
E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. december 15.
/:Balázs László:/
jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.
/:Balázs László:/
jegyző

