JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 17
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
közmeghallgatásáról
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Molnár Gábor, Maráczi Péterné képviselők ( 5 fő )
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző, Németh Csongorné pénzügyi előadó
Jelen volt még a lakosság köréből 1 fő.
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5
fő megjelent, majd a közmeghallgatást megnyitotta. Ez után javaslatot tett a közmeghallgatás
napirendjére:

NAPIREND
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének koncepciója
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. február 11-i közmeghallgatás napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Vargyai Vilmos polgármester: Ismételten köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
meghívottakat és a kedves jelenlévőt. 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. Az év lezárása után most az egész éves gazdálkodásról kíván számot adni. Ez után
ismertette a képviselő-testülettel és a közmeghallgatás résztvevőivel a 2015. évi kötelező
feladatok megvalósítását, illetve a 2015. évben megvalósított beruházásokat.
Az önkormányzat és a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015. évben is a korábbi években
megszokottak szerint fogja feladatait ellátni, a rendelkezésére álló forrásokból. Ennek
megfelelően minden kötelező feladatukat maradéktalanul teljesítették. Továbbra is önálló
intézményként működtették az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodát, és a 6 település közös
fenntartásában működő Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt. A Hivatal esetében az
uraiújfalui székhelyen valamint a vasegerszegi és simasági állandó kirendeltségeken
valamennyi nap intézhetik ügyeiket az állampolgárok, Vámoscsalád településen pedig hetente
két napon van kihelyezett ügyfélfogadás.
Továbbra is működik Uraiújfaluban a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés, az egyre
emelkedő létszám pedig azt bizonyítja, hogy jól működik. 2016. évtől a házi segítségnyújtásban
a jogszabályok módosítása miatt változás történik, a cél azonban az, hogy az ellátás színvonala
ne csökkenjen, a változásokból az ellátottak a lehető legkevesebbet érezzék meg. Az
egészségügyi alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladat biztosítása működtetési

szerződéssel történik, az önkormányzat emellett a háziorvosi szolgálat működtetési
költségeihez pl. az orvosi rendelő rezsiköltségeinek fedezésével is hozzájárul. A háziorvosi
körzethez tartozik Uraiújfalu mellett Vámoscsalád és Nagygeresd községek teljes közigazgatási
területe is. A Védőnői Szolgálatot Vámoscsalád önkormányzatával közösen finanszírozzák, a
szolgálathoz Uraiújfalu és Vámoscsalád községek tartoznak.
Mindezek mellett természetesen a törvényben nevesített további kötelező feladatokat is
maradéktalanul ellátták: közvilágítás biztosítása, zöldterületek karbantartása, köztemetők
fenntartása, közutak fenntartása. Ezeket teljes egészében saját erőből biztosították, hiszen az e
feladatokra adott állami támogatás az iparűzési adóerő-képesség miatt 2015. évben teljes
egészében elvonásra, ún. „beszámítás”-ra került.
Az Önkormányzat 2015. évben is megfelelt az általa vállalt „gondoskodó önkormányzat”
kategóriának. Az élet valamennyi területén – a születéstől a halálig - felmerülő létfenntartást
veszélyeztető élethelyzetben igyekeztek támogatást biztosítani a rászorulóknak. Az újszülöttek
családját települési gyermekszületési támogatással, az óvodát kezdő gyermekek családját
települési óvodakezdési támogatással, az iskolás korúakat – alapfokú oktatásban részt vevőktől
a felsőoktatásban részt vevőkig – települési iskolakezdési támogatással támogatják. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a tankönyveket minden általános iskolás korú uraiújfalui diák ingyen kapja,
emellett minden évben csatlakoznak a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
is. A halálesettel kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz pedig települési temetési támogatással
nyújtanak segítséget.
Mindezek mellett konditermet és sportcsarnokot működtetnek, támogatják a településen
működő teke és labdarúgó-csapatot, hagyományos rendezvény minden évben a fogathajtó
verseny és a falunap keretében már nyolc alkalommal megrendezett Esernyőfesztivál. A
nyugdíjas korúak részére ősszel nyugdíjas-kirándulást, decemberben pedig nyugdíjastalálkozót szerveznek.
2015. évben is törekedtek a szűkös saját források pályázati forrással való kiegészítésére.
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. A beruházás már korábban megvalósult, de a pályázat záró kifizetése
2015. évben történt meg. 2015. évben is pályáztak, már sokadszorra a temetők felújítására,
sajnos 2015. évben sem nyertek támogatást. A volt ÖNO épületében kialakításra került egy
integrált közösségi szolgáltató tér, melynek kialakítására 26,5978 e Ft támogatást nyert az
Uraiújfaluért Egyesület.
Itt kapott helyet a konditerem, Vízitársulati iroda, Helyi
Agrárbizottság, kialakításra került egy konyha helyiség a helyi rendezvények lebonyolításához.
Az Uraiújfaluért Egyesület 2015. évben is pályázott támogatásra az Esernyőfesztivál
lebonyolításához, sajnos a pályázat nem nyert támogatást.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célterületre a már működő helyi közösségi célú
szállítási és egyéb szolgáltatási feladat-ellátási rendszerhez új gépjármű beszerzése céljából. A
pályázat keretében 1 db. Opel Vivaro Combi 1.6 Twin Turbo gépjármű beszerzésére nyerünk
támogatást. A támogatás összege a nettó bekerülési költség 100 %-a volt, az önkormányzatnak
csak az áfá-t kellett önerőből biztosítani.
Összegzésképpen elmondta, hogy nincs szégyenkeznivalójuk, a gazdálkodás 2015. évben
biztonságos, és nyugodt volt, az évet 46.475 e Ft. pénzeszközzel zárták. A vállalt feladatokat
maradéktalanul végrehajtották, ezt kevés önkormányzat mondhatja el magáról.
A beszámoló végeztével a polgármester kérte a képviselők, illetve a jelenlévők kérdéseit,
hozzászólásait.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselők ez után rátértek a 2.) napirend tárgyalására.
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének koncepciója
Vargyai Vilmos polgármester: 2016. évben továbbra is meg kell valósítani a 2015. 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 2016-os költségvetésben tervezett beruházások összege csekélynek tűnhet, azonban ez a
pályázati lehetőségek függvényében változhat. A TOP program keretében pályázatot terveznek
benyújtani a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására. A tervek elkészültek, a
pályázatot majd a megyei önkormányzathoz kell benyújtani. A teljes bekerülési költség – a
szentivánfai temetőtől a focipályáig illetve a jákfai faluvégtől a Kossuth u. végéig, szilárd
burkolatú árkok kiépítésével, a hiányzó átereszek elkészítésével, a hidak teljes felújításával –
200 M Ft. lenne. Sajnos a kilátások az egész beruházás megvalósítására nem túl jók, de a
kritikus helyeket – orvosi rendelő előtt, uraiújfalui bolt előtt, Hivatal előtt, a szentivánfai
buszforduló előtt – mindenképpen meg kell oldani. Az előbbi sorrend egyben prioritási sorrend
is, ha kevesebb összegű támogatást nyernek. A maximálisan elnyerhető támogatás ugyani 60
MFft. a minimálisan elnyerhető pedig 10 M Ft. Az idén is – már sokadszor – terveznek pályázni
a temetők közlekedő útjainak térkövezésére, illetve kerítéseinek felújítására. Ugyancsak
pályázati forrásból tervezik az önkormányzati konyha belső felújítását és gépeinek
modernizálását. Saját erőből sok mindent meg tudnak oldani, pl. folyamatosan cserélik az
edényzetet rozsdamentesre, de mindenképpen szükséges egy két komoly nagykonyhai gép
beszerzése – gázfőzőüst – illetve zsírfogó és szagelszívó kiépítése is. Ugyancsak pályázati
forrást szeretnének igénybe venni a falunap keretében megrendezendő, idén már IX.
Esernyőfesztivált is. Emellett természetesen folyamatosan figyelemmel kísérik az egyéb
pályázati kiírásokat is.
A pályázatokhoz szükséges önerőt a költségvetés módosításával, a tartalék terhére tudják
biztosítani. Ehhez azonban az kell, hogy a saját bevételek, elsősorban az iparűzési adó, azon az
összegen realizálódjanak, amelyet a költségvetésbe beterveztek. Ez majd május hónap
folyamán derül ki.
A koncepció ismertetésének végeztével a polgármester kérte a képviselők, illetve a jelenlévők
kérdéseit, hozzászólásait.
Keszei Szabolcs alpolgármester: A belterületi vízelvezető árkok kikövezése nem akadályozná
az elszivárgást ? Ha feltelik az árok, az nem szép látvány.
Vargyai Vilmos polgármester az árokfenék+ innen-onnan 20 cm éllel lenne előre gyártott,
egymáshoz kapcsolódó betonelemekkel leburkolva. A szikkasztás és az elfolyás is működik
ezzel a módszerrel. Az egész beruházás vízjogi engedély köteles, valószínű, hogy a betonelem
nélkül nem is engedélyeznék.
Molnár Gábor képviselő: Hova vezetne a belterületi vízelvezető árok ?
Vargyai Vilmos polgármester: A falu északi és déli oldalán is van egy gyűjtőárok, melynek
befogadója a Kőris patak.

