JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 18-án 18
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, Németh Csongorné pénzügyi 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.) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (II.)
2.) Döntéshozatal a polgármester szabadságának ütemezéséről
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. február 18-i testületi ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:

1.)Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről ( II.)
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: A 2016. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésen már
részletesen áttekintették az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést,
elfogadni azonban nem tudták, mert akkor még az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatalnak nem volt elfogadott költségvetése. Mivel a mai együttes ülésen a Hivatal
költségvetése elfogadásra került, elhárult az akadály az elől, hogy elfogadják az Önkormányzat
2016. évi költségvetését. Az együttes ülésen elfogadott határozat alapján a bevételi és kiadási
előirányzat egyaránt 1.077 e Ft-al 174.209 e Ft-ra csökkent, az eredeti javaslathoz képest
ugyanis ennyivel csökken a Közös Hivatal működtetéséhez átadott önkormányzati támogatás
összege. Az önkormányzat költségvetésében ez kiadási oldalon a tartalék összegének
csökkenését jelenti, mely így 24.687 e Ft-ra változott. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2016. (II.18.) 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 2017. 2018. illetve 2019. költségvetési évre tervezett összegét:
Saját bevételek 2017
-Iparűzési adó
40.000
- Gépjárműadó
3.500
-Saját működési bevételek
12.455
Összesen:
55.955
Saját bevételek 2018
-Iparűzési adó
42.000
- Gépjárműadó
3.300
12.800
-Saját működési bevételek
Összesen:
58.100
Saját bevételek 2019
- Iparűzési adó
44.000
- Gépjárműadó
4.000
13.000
- Saját működési bevételek
Összesen:
61.000
b.) az alábbiak szerint állapítja meg a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017, 2018 illetve 2019. költségvetési
évre tervezett összegét:
Kezességvállalásból eredő kötelezettség:
2017.évben
61.623.324. Ft
2018.évben
61.623.324 Ft
2019.évben
61.623.324 Ft
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésnek megfelelően alkossák
meg rendeletüket az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 2 / 2016 ( II.19.) rendeletét az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

