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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi-Ügyrendi  bizottsága 2010. február 10-én megtartott ülésén 
 
Jelen vannak:  Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 

  Jenei Istvánné bizottsági tag 
   Dr. Budai Dezső bizottsági tag 
   Kövér Mihály Csaba polgármester 

  Balázs László jegyző 
  Szilágyi Jánosné pénzügyi csoportvezető 

    
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 
Napirend: 
 

1. A települési önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása 
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester 
 
2. Képviselői vagyonnyilatkozatok átvétele 

 
 
1. NAPIREND 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az eredeti rendelet-tervezet módosítását kérném. Tavaly a 
közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók esetében ötezer, illetve 
nyolcezer forint étkezési hozzájárulás volt adható. Ez évtől ez a juttatás adóköteles. Az eredetileg 
kiadott előterjesztésben a közalkalmazottak esetére négyezer forint és huszonöt százalék ÁFA 
szerepel étkezési juttatásként. A Közalkalmazotti Tanács javasolta a hatezer forint és huszonöt 
százalék ÁFA étkezési hozzájárulást. A plussz egymillió forint kiadás a működési tartalék terhére 
történne. A Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a rendeletben a törvény rendelkezései szerint 
szerepel. Aki nem veszi igénybe a melegétkezést, az esetleg üdülési csekket is igényelhet. 
A rendelet esetében évközben belső átrendezés várható, de a főbb sarokszámok nem változnak. 
 
Reszler György könyvvizsgáló: Tehát egymillió forint az általános tartalék terhére? 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. 
 
Reszler György könyvvizsgáló: Akkor az eredeti előirányzat már most módosulna, a végösszeg 
maradna, csak az általános tartalék terhére csoportosítanánk át. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Egyáltalán nem örülök, hogy adóköteles formát öltött 
ez a juttatás. Jó volt eddig, hogy egységes volt. A közalkalmazottak esetén ez csak adható támogatás, 
ezért kiemelném, örülök, hogy meg tudtuk oldani ezt az étkezési hozzájárulás problémát. Nyilván a 
testületnek is lesz ehhez hozzászólása. 
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Jenei Istvánné képviselő: A működési kiadások között fel van sorolva, milyen szakfeladatokat 
tervezünk.  
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki kellett mutatni a személyi juttatások esetén, hogy hol, hány 
személy szerepel, kit, hogyan számolunk el. Így kell leadni a Kincstár részére. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Tört létszámkeretek vannak. A kettes számú 
mellékletben szerepelnek a kiadási előirányzatok. Mi a tízmillió forint felújítási kiadás? 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez a könyvtár felújítása, MVH-s támogatás.  
 
Szilágyi Jánosné pénzügyi csoportvezető: A rendelet-tervezet harmadik oldalán van részletezve a 
könyvtárfelújítás önrésze és az iskolai akadálymentesítés. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Újra lesz füvesítés? 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Várjuk, hogy az OM talán rendeleti úton pályázatot ír ki, és talán 
abba beleférne. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A képviselők tiszteletdíja milyen összeggel van 
tervezve? 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: A 2009-es szinten van tervezve. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Korábban azt mondtuk, hogy az első költségvetés 
tárgyalásakor visszatérünk a képviselői tiszteletdíjakra. 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben ahhoz is hozzányúlunk, át kell dolgozni a rendelet-
tervezet. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A hatodik oldalon szerepel a szociális ellátások 
összege. Ez az egész költségvetés huszonhat százaléka. Rettentő magas összeg. 
 
Reszler György könyvvizsgáló: Ezeket az állam döntően támogatja. Nálunk jelenik meg bevételként, 
de tíz százalékát támogatják. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Az elosztás igazságossága is megkérdőjelezhető. A 
pénzeszközátadás is két százalék, ez is jelentős. Ezt egyrészt kötelezően kell odaadnunk, másrészt 
pedig nem tudom, hogy akiknek adjuk, tisztában vannak-e azzal, hogy ez mekkora áldozatvállalás az 
önkormányzat részéről? 

- A 2008., 2009., 2010. évi összehasonlító adatokat nézve látjuk, hogy sok helyen csökkentek a 
normatív hozzájárulások. Egyre kevesebből kell gazdálkodnunk. 

 
Jenei Istvánné bizottsági tag: Örvendetesnek tartom, hogy bármilyen elvonás van, de fejlesztési célú 
kiadásaink is vannak, és úgy zártuk a tavalyi évet, hogy a hitelt is ki tudtuk fizetni. Tudom, hogy sok 
mindenre szükség lenne, de apránként tudunk fejleszteni is. 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Huszonöt rajzasztal lesz informatikai és eszközbeszerzésből. Tavaly 
égetőkemencét szereztünk be.  A tizenhatmillió forint hitelt is visszafizettük. A település éves szintű 
fejlesztési lehetősége tizenkét-tizennégymillió forint. Próbáljuk minden szinten megtartani a 2006-os 
szintet. Létszámleépítést sem eszközöltünk jelentősebb mértékben. 

- Az átadott pénzeszköz egyúttal egy helyi politikai dolog is. Viszont az átadott pénzeszköz egy 
része kötelező. 
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Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Az első számú mellékletben működési célú hitelfelvétel 
szerepel ez is jelentős. 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Ebben az esetben nem kellene a számlákat tologatnunk, és 
mindent meg tudnánk venni, ami szükséges, viszont eddig ezt a lehetőséget inkább elkerültük. 
Nyírmártonfalván kívül ezt a környező települések nem mondhatják el magukról. Egyébként nem is 
tudnánk annyi hitelt felvenni, mivel nem kapnánk annyit. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Az előző évi pénzmaradvány nyolcmillió forint. Miből? 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az akadálymentesítésre és fűtéskorszerűsítésre tavaly év végén 
megérkezett összeg, valamint az informatikai beszerzés. Kötelezettséggel terhelve jött át erre az 
évre. Kötött felhasználású. 
 
Reszler György könyvvizsgáló: A pontos összeg majd a beszámolónál áll rendelkezésre. Az egyes 
tételeken végigmentünk, van egy könyvvizsgálói munkalap, ahol a könyvvizsgálót is vizsgálják. 
Javaslom, hogy egy mellékletet készítsünk arról is, tervez-e uniós támogatásból fejlesztést az 
önkormányzat, valamint, hogy tervez-e adókedvezményt biztosítani. Így teljes lesz az egész anyag. A 
többéves kihatással járó beruházást is fel kell tüntetni az adatlapon. Elfogadó véleményt adtam a 
költségvetési rendelet-tervezethez, javaslom, hogy a testület is fogadja el. 
 
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A pénzügyi-ügyrendi bizottság szintén javasolja a 
kiegészítésekkel együtt elfogadásra a rendelet-tervezetet. Egyetért-e a bizottság? 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
1/2010. (II. 10.) PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
a bizottság: 
 
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét 
megtárgyalta, azt az elhangzott kiegészítéssel, módosítással javasolja a képviselő-
testület előtt elfogadásra. 
 
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát ismertesse a képviselő-
testület előtt. 
 
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 
Határidő: 2010. február 10. 

 
 
2. NAPIREND 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Balázs László jegyző: A képviselői vagyonnyilatkozatokat 2010.  január 31-ig be kellett nyújtani. Most 
ez az időpont vasárnapra esett, tehát így február elsejéig benyújthatták azt. A bizottságnak olyan 
állásfoglalást szükséges hoznia, hogy a vagyonnyilatkozat leadásának mindenki maradéktalanul 
haladéktalanul eleget tett, a bizottság azokat megvizsgálta, és megállapítja, hogy rendelkezésre 
állnak a vagyonnyilatkozatok. 
 



5 
 

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás 
nem hangzott el.) Egyetért-e fentiekkel a bizottság? 
 
A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

2/2010. (II. 10.) PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 
a bizottság: 
 
megállapítja, hogy a 2010. január 31-ig kötelezően megteendő vagyonnyilatkozatok a 
képviselők illetve a polgármester részéről a polgármesteri hivatalhoz határidőben 
megérkeztek.  
 
A bizottság azokat megvizsgálta, és nyilvántartásba vette.  
 

� Megállapítja, hogy a vagyonnyilatkozatok a jogszabályban foglaltaknak 
maradéktalanul megfelelnek. 

� Felhívja a jegyzőt, hogy a vagyonnyilatkozatok őrzéséről gondoskodjon. 
 

Felelős: - 
Hi.: - 
 
 

 
Az ülésen más nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 
 

k. m. f. 
 
 
 
Kövér Mihály Csaba polgármester    Balázs László jegyző 
 
 

 
Madarászné Mindig Erzsébet 

bizottsági elnök 


