JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi üléséről
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Maráczi Péterné képviselők ( 4 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Molnár Gábor képviselő
Meghívottak: dr. Husz Norina körjegyző, Móricz Zoltánné főelőadó
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

1.)
2.)
3.)
4.)

NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Aktuális feladatok

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2014. február 12-i testületi ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C
törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény rendelkezései szerint a polgármester a jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez alapján a rendelettervezetet 2014.
február hó 15. napjáig kell a képviselő-testületnek benyújtani. Az írásos előterjesztést és a
rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal és a Védőnői Szolgálat költségvetésének elfogadására az ülést megelőzően Simaságon
tartott együttes képviselő-testületi ülésen került sor. Javasolta, tekintettel arra, hogy a pénzügyi
főelőadó kezdeményezte közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő
megszüntetését, hogy most csak első olvasatban tárgyalják a költségvetést, melyhez kapcsolódó
írásos előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták. Kérte a
képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Keszei Szabolcs alpolgármester: Tartható-e a 40 M Ft. tervezett iparűzési adó bevétel, hiszen a
gördülő tervezésnél ennél alacsonyabb összegeket terveztek.
Vargyai Vilmos polgármester: Az M 86-os út, az új Keltető üzem, a szennyvízberuházás
áthúzódó munkái megnövelték az iparűzési adó bevételt.
A képviselők részéről egyén kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.
Vargyai Vilmos polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy a költségvetési
rendelet elfogadására egy későbbi időpontban kerül majd sor.

A képviselők a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vették.
2.) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az Országgyűlés 2015. március 1-i hatállyal átalakította a
szociális ellátások rendszerét, ezért van szükség új rendelet elfogadására az önkormányzatok
részéről. Az írásos előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők előzetesen megkapták.
Megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, hogy az írásos előterjesztéshez kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, a tervezetnek
megfelelően alkossák meg önkormányzati rendeletüket a szociális ellátásokról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 1 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendeletét a szociális
ellátásokról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
3.) Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők
előzetesen megkapták. Megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, hogy az írásos előterjesztéshez
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, a tervezetnek
megfelelően alkossák meg önkormányzati rendeletüket a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 2 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28) önkormányzati rendelet
módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

4.) Aktuális feladatok
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda nyári szünete időpontjának megállapítása
Vargyai Vilmos polgármester ismertette az intézmény-vezető Képviselő-testülethez érkezett
kérelmét. A nyári szünet tervezett időpontja 2015.07.27-2015.08.28-ig, 5 hét. Felmérést
készítettek, valamennyi szülő meg tudja oldani gyermeke felügyeletét a fenti időszakban. Mivel
a nyári szünet idejéről szóló döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik, erről határozatot kell
hoznia a testületnek. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete, mint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda fenntartója
az óvoda 2015. évi nyári szünetét az alábbiak szerint határozza meg:
A nyári szünet időtartama: 2015. július 27-tól 2015. augusztus 28-ig ( 5 hét időtartam )
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári szünet időtartamáról a szülőket
a helyben szokásos módon értesítse.
Ez után megkérdezte a képviselőket, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
6 /2015 ( II.312.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete, mint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda fenntartója
az óvoda 2015. évi nyári szünetét az alábbiak szerint határozza meg:
A nyári szünet időtartama: 2015. július 27-től 2015. augusztus 28-ig ( 5 hét időtartam )
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári szünet időtartamáról a szülőket
a helyben szokásos módon értesítse.
Felelős: intézmény-vezető
Határidő: közlésre

