JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án 17
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
közmeghallgatásáról
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Molnár Gábor,
Maráczi Péterné képviselők ( 4 fő )
Távolmaradását előzetesen jelezte: Gombás Béla képviselő
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Móricz Zoltánné főelőadó
Jelen volt még a lakosság köréből 5 fő.
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4
fő megjelent, majd a közmeghallgatást megnyitotta. Ez után javaslatot tett a közmeghallgatás
napirendjére:

NAPIREND
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciója
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. február 26-i közmeghallgatás napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Vargyai Vilmos polgármester: Ismételten köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a kedves
jelenlévőket. Elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a közmeghallgatás a
kábeltelevízió hálózaton közvetítésre kerül, így az érdeklődők otthonról, a tévékészülékek elől
is nyomon követhetik azt. Amennyiben kérdésük van az elhangzottakhoz kapcsolódóan, a
hivatal telefonszámán feltehetik. A felmerült kérdésekre a közmeghallgatás végén igyekeznek
választ adni. Az önkormányzat közmeghallgatás keretében minden év elején beszámol az
elmúlt év történéseiről és az adott év terveiről a költségvetés tervezetéről. A képviselők az év
folyamán már több alkalommal hallhattak beszámolót a gazdálkodásról, a féléves illetve a
háromnegyed-éves teljesítési adatokról. Az év lezárása után most az egész éves gazdálkodásról
kíván számot adni. Ez után ismertette a képviselő-testülettel és a közmeghallgatás
résztvevőivel a 2014. évi kötelező feladatok megvalósítását, illetve a 2014. évben megvalósított
beruházásokat.
Az önkormányzat a tevékenységét a munkaterv szerint végezte, a ciklusprogramnak
megfelelően, a „gondoskodó önkormányzat” vállalt címnek megfelelve, hiszen minden
kötelező feladatot maradéktalanul ellátnak, pl. gyermekintézmény (óvoda) működtetése,
zöldterületek, utak, járdák gondozása, közművek üzemeltetése, sport támogatása,
közművelődés-könyvtár támogatása, és az élet valamennyi területén felmerülő létfenntartást
veszélyeztető élethelyzetben igyekeztek támogatást biztosítani a rászorulóknak. Törekedtek a
szűkös saját források pályázati forrással való kiegészítésére. A TÁMOP pályázat keretében 9,6
M Ft támogatást nyertek, melynek keretében egészségre nevelő, szemléletformáló programokat
tartottak. A KEOP pályázatoknak köszönhetően az óvoda, a tornaterem és az iskola is
napkollektorral lett felszerelve, mely projektek költsége külön-külön 18,3 M Ft volt, melyhez

85%-os támogatást sikerült szerezni. Az önerő biztosítására is pályázatot nyújtottak be,
mindhárom projekthez 3,2 M Ft összeget nyertek. Saját erőből kellett a hőszivattyú
elhelyezésére gépházat építeni mindhárom épülethez. A villanyhálózatnál HS mérő felszerelése
van folyamatban, így 50%-os lesz az áramdíj.
Uraiújfalu híres szülötteiről a Leader programnak köszönhetően egy kiadvány készült 405 e Ft
költségben, valamint sikerült beszerezni egy hangosító berendezést is. Sajnos a temetői utak
felújítását nem támogatták. A VII. Esernyőfesztivál megrendezésére a Leader pályázatnak
köszönhetően 500 e Ft támogatást kaptak. Szintén a Leader programok keretében pályázott az
Uraiújfaluért Egyesület a „Rába, ami összeköt” címmel, melynek keretében 699 e Ft értékben
beszereztek 2 motoros fűkaszát, valamint Milán Gyula emlékére kiadvány készült. A volt ÖNO
épületében kialakításra került egy integrált közösségi szolgáltató tér, melynek kialakítására
26,5978 e Ft támogatást nyert az Uraiújfaluért Egyesület. Március 31-ig kell a pályázatot
befejezni, itt kap helyet a konditerem, Vízitársulati iroda, Helyi Agrárbizottság, kialakításra
kerül egy konyha helyiség a helyi rendezvények lebonyolításához. Az udvaron helytörténeti
kiállítást terveznek kialakítani. 2013. évről áthúzódott a sportöltöző felújítása, melyhez 9,8 m
Ft támogatást kaptak. Felállításra került a sportpályán egy mobil eredményjelző, melynek
értéke 290 e Ft.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatként 10 M Ft támogatást kaptak,
ennek egy részét járdafelújításra használták fel. A fennmaradó 3 M Ft-ot a Hivatal belső
felújítására- korszerűsítésére a 2015-s évben fogják felhasználni.
Biztosították a megszokott szociális és jóléti juttatásokat. Anyagi lehetőségeikhez mérten
minden korosztályt támogattak ( születési támogatás, óvodakezdési támogatás, általános
iskolások részére a tankönyvek megvásárlása, közép és felsőfokú tanulmányokat folytatók
részére iskolakezdési támogatás biztosítása, Bursa Hungarica Ösztöndíj-programban való
részvétel ) A lakásfenntartási kiadások viseléséhez, sajnos egyre több igénylő részére,
lakásfenntartási támogatást biztosítottak, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került személyeket átmeneti segéllyel támogatták. A hozzátartozó halála miatt megnehezült
körülményeken temetési támogatás illetve temetési segély biztosításával igyekeztek enyhíteni.
A tavalyi évben is megszervezték a már hagyományos nyugdíjas-találkozót és nyugdíjas
kirándulást is. Az év folyamán pedig több szórakoztató programot szerveztek, melyet minden
korosztály élvezettel látogathatott. Fogathajtó bemutató, esernyőfesztivál. Összegzésképpen
elmondta, hogy nincs szégyenkeznivalójuk, a gazdálkodás 2014. évben biztonságos, és nyugodt
volt. A vállalt feladatokat maradéktalanul végrehajtották, ezt kevés önkormányzat mondhatja el
magáról.
A beszámoló végeztével a polgármester kérte a képviselők, illetve a jelenlévők kérdéseit,
hozzászólásait.
Pörneczi Ferenc: Hogyan lehetne a testületi döntéseket szélesebb körben megismerhetővé
tenni?
Vargyai Vilmos polgármester: Az igényeknek megfelelően a testületi ülések jegyzőkönyveit
fel fogják tölteni a település honlapjára, ahonnan mindenki számára könnyen hozzáférhető lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselők ez után rátértek a 2.) napirend tárgyalására.
2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciója

Vargyai Vilmos polgármester: 2015. évben továbbra is meg kell valósítani a 2014. évi
beszámolóban már felsorolt kötelező feladatokat: óvoda, önkormányzati konyha, közös hivatal
változatlan színvonalon való továbbműködtetése, egészségügyi alapellátás biztosítása, védőnői
szolgálat továbbműködtetése, támogatják a KLIK által fenntartott iskola működését is valamint
a helyi egyesületeket is. A költségvetés mindezen feladatok ellátásához fedezetet biztosít.
Továbbra is uraiújfalui központtal tartják fent a közös önkormányzati hivatalt.
A fejlesztési elképzelések ebben az évben szerények: a KEOP keretében az iskola épületnél
gépház építése a hőszivattyú elhelyezésére, az óvodai HS mérő bekötése a villanyhálózatba
300 e Ft-ba kerül, a Rákóczi utca közművesítésének kialakításai közül az áram már kifizetésre
került, a gáz kialakítása 3 M Ft-ba kerül. A Hivatal belső felújítása 3 M Ft lesz, melynek
fedezete az adósságkonszolidációban részt nem vett településként kapott fejlesztési támogatás.
A tornaterem világítás felújításához 220 e Ft támogatást biztosítanak a tornatermet működtető
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.
Jelenleg a 2014-2020 fejlesztési ciklus pályázataira várnak. A pályázatok önerejéhez a
költségvetésben tervezett 21,5 M Ft-os tartalék összege biztosíthat fedezetet, valamint ez
szolgálhat az előre nem látható kiadások fedezeteként is. Szükség lenne az önkormányzati
konyha fejlesztésére: elektromos főzőüst és zsírfogó berendezés beépítésére. Továbbra is
tervezik
a hagyományos rendezvények, pl. Esernyőfesztivál, Fogathajtó bemutató
megrendezését, valamint egyéb események és nemzeti ünnepek méltó megünneplését.
2015. évben is hozzá kívánnak járulni havi 1 alkalommal a nőgyógyász illetve
gyermekgyógyász szakorvos Uraiújfaluban történő rendeléséhez, valamint továbbra is
támogatni kívánják, a közüzemi költségek átvállalásával az Uraiújfaluban található
fiókgyógyszertár működését. Mindezek mellett, gondoskodó önkormányzatként továbbra is,
változatlan színvonalon szeretnék biztosítani a 2014. éves beszámolóban említett „jóléti”
szolgáltatásokat.
A koncepció ismertetésének végeztével a polgármester kérte a képviselők, illetve a jelenlévők
kérdéseit, hozzászólásait.
Keszei Szabolcs alpolgármester: az Ady utcai, temetővel szembeni terület rekultivációját
indokolt lenne megoldani. A faluvégeken köszöntő táblák kihelyezéséről is volt már szó, de ha
ez nem is valósul meg, legalább a címerek felújítását el kellene végezni.
Maráczi Péterné képviselő: Jó lenne a temetői utakat felújítani, ha esetleg lenne hozzá
pályázati forrás.
Molnár Gábor képviselő: A Petőfi u. 23 előtti vízárokban dugulás van, ki kellene pucolni. Az
Újfalui temető kapuját nem lehet betenni, nincs rajt kilincs és egymásra csukódik a két szárnya.
Pörneczi Ferenc: Répcelakon az egyházakat is támogatja az önkormányzat, itt miért nem? Az
önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos észrevétele, hogy nem mindenkinek lehet a kezébe
pénzt adni. A polgármesteri hivatal 3 m Ft-os felújítása mit foglal magába?
Vargyai Vilmos polgármester: az Ady utcai terület „rekultivációja” régóta zajlik már. Az igazi
rekultivációhoz tervet kellene készíttetni, ami majdnem annyiba kerülne, mint maga a
beruházás. Valóban az a feladat, hogy a területen rend legyen. A területről ki kell zárni azokat
a fuvarokat, amiket nem akarnak ott látni, a megoldás kiárkolás és sorompó kialakítása.
Megsürgetik a további munkálatokat. A faluvégi táblákkal és címerekkel kapcsolatban volt
Kistérségi terv az egységes beköszönő táblákra, de ez nem valósult meg. saját forrás terhére ezt
a kérdést meg lehet valósítani, a jövőben majd visszatérnek rá.
A temetői utak felújítására volt benyújtott pályázat, amit elutasítottak. Újra kell árajánlatot
kérni, a tervek még érvényesek. Reméli, hogy lesz pályázat, ha nem, akkor saját erőből kellene
megoldást találni a problémára. A vízárkok tisztítása a Kapuvári Vízitársulat fenntartásában

van, az ő feladatuk, de a lakosság érdeke. Az észrevétel jogos, tenni kell a probléma ellen. A
temetői kapuk javítására saját forrásból kell pénzt elkülöníteni. Az egyházakat arányaiban
ugyanúgy, ha nem jobban támogatták, mint Répcelak. Mindkét felekezet épület felújításához és
a működtetés költségeihez is tudtak forrást biztosítani.
A lakosság részére készpénzben és természetben van lehetőség támogatást nyújtani, ez
nagyrésben függ a kérelem indokától. A Hivatal épületének belső felújítása magába foglalja a
festést, járólapozást, teakonyha kialakítását. Eszközbeszerzés keretében irattári
szekrényrendszer kialakítása, a teakonyhához kapcsolódóan 1 db hűtőszekrény, 1 db
mikrohullámú sütő és 1 db mosogató beszerzését tervezik.
Pörneczi Ferenc: Milyen haszna van a vasegerszegi út lezárásának ? Ezzel összefüggésben a
Vámoscsalád felé vezető út leamortizálódott. Az orvosi rendelő elé kihelyeztek egy 20 tonnás
súlykorlátozó táblát, majd pedig a tábla egyszer csak eltűnt. Ki kezdeményezte a tábla
kihelyezését, majd bevonását ? Miért kerültek ki a faluban a 30 km-es sebességkorlátozó
táblák ? Az M86-os beruházással kapcsolatban a kavicsszállítás kapcsán felmérték a
településen az érintett ingatlanok

