JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Molnár Gábor, Maráczi Péterné képviselők ( 5 fő )
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Móricz Zoltánné főelőadó, Németh Csongorné előadó
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

NAPIREND
1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
2.) Aktuális feladatok
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. március 26-i képviselő-testületi ülés napirendjét a javaslatnak
megfelelően elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.)Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: A képviselők megkapták az írásos előterjesztést a költségvetési
rendelet utolsó módosítása óta történt, saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat
változásokról. Ennek megfelelően kell módosítani a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester ez után kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a téma tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, az előterjesztésnek
megfelelően módosítsák a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletüket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 4 / 2015 (III.27.) rendeletét az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3 / 2014 ( II.06.) rendelet módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

2.)Aktuális feladatok
a.)Kockázatelemzés és értékelés megrendelése az Uraiújfalui Bezerédj Amália óvoda
vonatkozásában
Vargyai Vilmos polgármester: Bókkon Sándorné intézményvezető tájékoztatta a fenntartó
önkormányzat képviselő-testületét, hogy az óvodában szükségessé vált a kockázat értékelés
elvégeztetése. Az általa bekért árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a PAD-Kár Kft.
adta, mely 40.000+ÁFA azaz 50.800.-Ft összegért vállalná a kockázatértékelés elkészítését.
Mivel erre vonatkozóan az óvoda költségvetésben előirányzat nem szerepel, az óvodavezető
kérte a fenntartót, hogy biztosítsanak fedezetet a kockázatértékelés elvégeztetésére. Javasolta a
fedezet biztosítását. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, határozzanak
az előirányzat biztosításáról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2015.(III.26.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kockázatelemzés és értékelés
költségeire az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetésében 50.800 Ft.
pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

b.)2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Vargyai Vilmos polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérők éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési
kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer alapján az adott
évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kell meghatározni.
Az idei évi nemzeti értékhatárok az alábbiak:
- árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- építési beruházás esetén: 15 millió forint
- építési koncesszió esetén: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint
A 2015. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési terv készítése
kötelezettség, arról azonban nincs rendelkezés, ha az önkormányzat nem készül közbeszerzési
eljárást indítani, mert anyagi lehetőségei ismeretében erre nincs lehetősége. Javasolta, tehát,
hogy fogadják el a közbeszerzési tervet, nemleges tartalommal.

Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, határozzanak
a „nemleges tartalmú” közbeszerzési terv elfogadásáról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/ 2015 ( III.26.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezései alapján elfogadja éves közbeszerzési tervét, mely tartalmát tekintve „nemleges”
tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2015. évben, anyagi lehetőségeit figyelembe véve nem
tervez a közbeszerzési törvény hatálya alá eső árubeszerzést, építési beruházást illetve
szolgáltatás megrendelést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

c.)Ideiglenes pénzeszköz-átadás az Uraiújfaluért Egyesület részére
( Írásos előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az előterjesztés szerint javasolta a visszatérítendő támogatás
biztosítását az Uraiújfaluért Egyesület részére. Kérte e 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 az URAIÚJFALUÉRT EGYESÜLET
(székhelye: 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 109. adószáma: 18897274-1-18 képviseli: Gáncs
Jánosné elnök ) részére, 1.330.000.- Ft, azaz egymillió-háromszázharmicezer forint összegű
visszatérítendő támogatást nyújt ideiglenes pénzeszköz átadás jogcímén az Egyesület által a
Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumához „Civil szervezetek
szakmai programjának támogatása 2015.” jogcím keretében a 2015. augusztusában
megrendezésre kerülő VIII. Esernyőfesztivál költségeinek támogatására benyújtott pályázat
megvalósítási költségeire.
A visszatérítendő támogatás visszafizetésének végső határideje: 2015. december 31.
A képviselő-testület az ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló megállapodást jelen határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A képviselő-testület a visszatérítendő támogatás fedezetére 2015. évi költségvetésében az
általános tartalék terhére pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben
módosítja.
A polgármester ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.

