JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án az
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott közmeghallgatást
követően megtartott képviselő-testületi üléséről.
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
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.) Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2.) Aktuális feladatok
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. február 26-i képviselő-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: A képviselők a 2015. február 12-i képviselő-testületi ülés 1.)
napirendje keretében már áttekintették az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést. Az óvodavezető írásban benyújtott javaslatait áttekintették, azok költségvetésbe
történő beépítése megtörtént. A költségvetés tervezetét az intézményvezetővel egyeztették. A
mai testületi ülésen már nincs akadálya a költségvetés elfogadásának. Kérte a képviselők
kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd először kérte a képviselőket, hogy
a rendelet elfogadása előtt határozzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre tervezett összegéről.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
11/2015. (II.26.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) az alábbiak szerint állapítja meg Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek 2016. 2017. illetve 2018. költségvetési évre tervezett összegét:
Saját bevételek2016
- Kamat bevételek
- Iparűzési adó
- Gépjárműadó
- Sajátos működési bevételek
Összesen:

150
40.000
3.500
800
44.450

Saját bevételek 2017
-Kamat bevételek
-Iparűzési adó
- Gépjárműadó
-Sajátos működési bevételek
Összesen:

150
40.000
3.500
700
44.300

Saját bevételek 2018
-Kamat bevételek
-Iparűzési adó
- Gépjárműadó
-Sajátos működési bevételek
Összesen:

150
40.000
3.500
700
44.350

b.) az alábbiak szerint állapítja meg a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016, 2017 illetve 2018. költségvetési
évre tervezett összegét:
Kezességvállalásból eredő kötelezettség:
2016.évben
61.623.324. Ft
2017.évben
61.623.324 Ft
2018.évben
61.623.324 Ft

A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésnek megfelelően alkossák
meg rendeletüket az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 3 / 2015 ( II.26.) rendeletét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

2.)Aktuális feladatok
a.) Kérelem az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Vargyai Vilmos polgármester: Az önkormányzat által fenntartott Uraiújfalui Bezerédj Amália
Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy engedélyezze az óvodai csoportra
megállapított maximális csoportlétszám húsz százalékkal történő átlépését. Az óvodát igénylő
gyermekek létszáma ( 27 fő ) meghaladja a köznevelési törvényben meghatározott maximálisan
felvehető gyermekek létszámát ( 25 fő ). A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25.§.(7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra,
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül
az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” Mindezekre figyelemmel javasolta, hogy
engedélyezzék a maximális gyermeklétszám húsz százalékkal történő átlépését. 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25.§.(7) bekezdése alapján engedélyezi az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj
Amália Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám ( 25 fő ) húsz
százalékos átlépését, tekintettel arra, hogy ez a nevelési év során az új gyermekek felvétele
miatt indokolt.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
12/2015. (II.26.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25.§.(7) bekezdése alapján engedélyezi az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj
Amália Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám ( 25 fő ) húsz
százalékos átlépését, tekintettel arra, hogy ez a nevelési év során az új gyermekek felvétele
miatt indokolt.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal

A polgármester ez után megkérdezte a képviselőket, van-e a nyilvános ülésre tartozó kérdésük,
hozzászólásuk, bejelentésük.

