JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-én 17 órakor
az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi üléséről
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Molnár Gábor
képviselők ( 3 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gombás Béla és Maráczi Péterné képviselő
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 3 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

NAPIREND
1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
zárszámadás előtti módosítása
2.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
3.) Aktuális feladatok
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. április 7-i testületi ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
NAPIREND ELŐTT:
Vargyai Vilmos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnál
lefolytatott, a 2010. IV. negyedévére, a 2011. I. és IV. negyedévére, valamint a 2014. IV.
negyedévére vonatkozó, áfa kötelezettség teljesítésére irányuló NAV ellenőrzés lezárult, a
NAV ellenőrei mindent rendben találtak, a visszajáró összeget jogosnak találták.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
zárszámadás előtti 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 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Megkérdezte Németh Csongorné pénzügyi előadót, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Németh Csongorné pénzügyi előadó 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 2015. évi költségvetésről szóló rendeletüket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 3 / 2016 (IV.08.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3 / 2015 ( III.02.) rendelet módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
2.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
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 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Ez után megkérdezte, hogy 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/2016.(IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Aktuális feladatok
a.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
Vargyai Vilmos polgármester: A jelenleg Gyes-en lévő házi szociális gondozó 2016. április hó
23. napjától újra munkába kíván állni, így a helyettesítésére alkalmazott közalkalmazott
határozott idejű jogviszonya ezzel az időponttal lejár. Tekintettel a házi segítségnyújtást igénybe
venni kívánók létszámára javasolta, hogy az eddig helyettesként alkalmazott házi gondozót a

jelzett időponttól határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazzák tovább. Így a
három gondozóra összesen 15 ellátott juthatna, az állami támogatás is ezzel arányosan nőne,
valamint egy igénylőt sem kellene elutasítani. Elmondta még, hogy az ellátotti kör további
bővítése – és esetlegesen társulás létrehozása – céljából felvették a kapcsolatot a szomszédos
önkormányzatokkal, a tárgyalások folyamatban vannak. Javasolta a költségvetési rendelet
módosítását oly módon, hogy a közalkalmazotti létszámkeretet 1 fő B. fizetési osztályba tartozó
közalkalmazottal bővítsék, ennek érdekében ekként módosítsák az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 17. számú mellékletét 2016. április 23-i
hatállyal. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, hogy a
javaslatnak megfelelően módosítsák az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 4 / 2016. (IV.08.) önkormányzati rendeletét Uraiújfalu Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
b.) Oktatószintetizátorhoz állvány és zengető pedál vásárlására fedezet biztosítása
Vargyai Vilmos polgármester: A KLIK által működtetett Uraiújfalui Tagiskola zenetanárnője
részéről megkeresésére a képviselő-testület 2015. októberében 1 db. Yamaha PSR-E443
szintetizátort vásárolt az uraiújfalui zeneiskolások részére. A zenetanárnő részéről kérés
érkezett a szintetizátorhoz 1 db. állvány és 1 db. zengető pedál beszerzésére, melynek költsége
bruttó 13 e Ft. lenne. Javasolta, hogy biztosítsanak a kiegészítők vásárlására fedezetet. Kérte a
képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, szavazzanak
a fedezet biztosításáról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
20/2016.(IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az által vásárolt Yamaha PSR-E443
szintetizátorhoz szükséges állvány és 1 db. zengető pedál beszerzésére 2016. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére 13.000.-Ft pótelőirányzatot biztosít.
Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre )

c.) Az Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelme
Vargyai Vilmos polgármester: Az Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala
támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz: az imaház további felújításához valamint
a nyári ifjúsági tábor lebonyolításához kérnék a képviselő-testület támogatását. 200.000.-Ft
vissza nem térítendő támogatás megállapítását javasolta. Kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
Keszei Szabolcs alpolgármester: Mivel a katolikus egyházközség is kapott támogatást az
uraiújfalui Jézus Szíve Templom felújításához, javasolta a támogatás megállapítását.
A képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Evangélikus
Egyházközség ( 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 24. ) részére az imaház felújítási munkálataira
valamint a nyári ifjúsági tábor megrendezésének költségeire egyszeri 200.000.-Ft azaz
kettőszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló határideje 2016. december 31.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít, költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a pénzügyi főelőadót, hogy az államháztartáson kívüli
forrás átadásáról és átvételéről szóló 13/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletben
meghatározott támogatási megállapodás elkészítéséről gondoskodjék
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21 / 2016 ( IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Evangélikus
Egyházközség ( 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 24. ) részére az imaház felújítási munkálataira
valamint a nyári ifjúsági tábor megrendezésének költségeire egyszeri 200.000.-Ft azaz
kettőszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló határideje 2016. december 31.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít, költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a pénzügyi főelőadót, hogy az államháztartáson kívüli
forrás átadásáról és átvételéről szóló 13/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletben
meghatározott támogatási megállapodás elkészítéséről gondoskodjék
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos

d.)Az Önkormányzati tulajdonú épületek villamos biztonság-technikai felülvizsgálata
Vargyai Vilmos polgármester: Szükségessé vált az önkormányzati tulajdonú épületek villamos
biztonságtechnikai felülvizsgálata, mely a villamos fogyasztó berendezések érintésvédelmi,
tűzvédelmi és az építmények villámvédelmi felülvizsgálatát foglalja magában. Három cégtől
kértek árajánlatot: a Szolgáltató és Szerelő Kkt. Szombathely 225 e Ft+ÁFA, a Neuflex Kft.
Szombathely 235 e Ft+Áfa, az NS Érintésvédelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely pedig 170 e
Ft+ÁFA összegért vállalná a felülvizsgálat elvégzését. Javasolta a munka megrendelését a
legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő vállalkozótól, és erre fedezet biztosítását a 2016. évi
költségvetésben. 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 megrendeli az önkormányzati tulajdonú
épületek villamos biztonságtechnikai ( villamos fogyasztó berendezések érintésvédelmi
szabványossági, villamos fogyasztó berendezések tűzvédelmi szabványossági és az építmények
villámvédelmi ) felülvizsgálatát az NS Érintésvédelmi és Szolgáltató Bt-től ( 9700
Szombathely, Nagy L. u. 26. adószám: 20601397-3-18 ) az árajánlatában szereplő
mindösszesen 170.000.-Ft + ÁFA díjazásért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
22 / 2016 ( IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az önkormányzati tulajdonú
épületek villamos biztonságtechnikai ( villamos fogyasztó berendezések érintésvédelmi
szabványossági, villamos fogyasztó berendezések tűzvédelmi szabványossági és az építmények
villámvédelmi ) felülvizsgálatát az NS Érintésvédelmi és Szolgáltató Bt-től ( 9700
Szombathely, Nagy L. u. 26. adószám: 20601397-3-18 ) az árajánlatában szereplő
mindösszesen 170.000.-Ft + ÁFA díjazásért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

e.)Javaslat 8 db. beköszönő illetve hirdető tábla megrendelésére
Vargyai Vilmos polgármester: Már régóta szerepel a képviselő-testület tervei között, hogy a
településre bevezető utakra üdvözlő táblákat szeretnének kihelyezni, valamint az orvosi rendelő
előtti, a hivatal előtti illetve a szentivánfai buszfordulónál lévő önkormányzati hirdetőtáblákat
ki szeretnék cserélni. 8 db. 2 m magas, 80 cm. széles bitumenzsindellyel fedett, két oldalon
feliratozható táblák elkészítésére kért ajánlatot. Ennek összes költsége 637.440 Ft. lenne.
Javasolta a táblák megrendelését. 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 megrendeli Simon Miklós egyéni
vállalkozótól ( 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 98. adószáma: 65066001-1-38 ) 5 db. köszöntő
és 3 db. hirdető tábla ( vörösfenyő anyagból, bitumenzsindelyes fedéssel, esővédő lemezzel,
kétszeri festéssel, beton alapra csavarozva, 2 m magassággal és 80 cm szélességgel )
elkészítését az árajánlatában szereplő bruttó 637.440.- Ft vállalkozó díjért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23 / 2016 ( IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Simon Miklós egyéni
vállalkozótól ( 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 98. adószáma: 65066001-1-38 ) 5 db. köszöntő
és 3 db. hirdető tábla ( vörösfenyő anyagból, bitumenzsindelyes fedéssel, esővédő lemezzel,
kétszeri festéssel, beton alapra csavarozva, 2 m magassággal és 80 cm szélességgel )
elkészítését az árajánlatában szereplő bruttó 637.440.- Ft vállalkozó díjért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére
pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

f.)Nyilatkozat Vámoscsalád Községi Önkormányzat TOP pályázatához
Vargyai Vilmos polgármester: Vámoscsalád Önkormányzata a TOP program keretében
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése kiírásra kíván pályázatot benyújtani. Mivel
Vámoscsalád az uraiújfalui székhelyű háziorvosi praxishoz tartozik, szükség van Uraiújfalu
Önkormányzatának nyilatkozatára, miszerint támogatja Vámoscsalád pályázatát és maga pedig
ebben a kiírásban pályázatot nem kíván benyújtani. Javasolta a nyilatkozat megadását. 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, mint az Uraiújfalu székhelyű,
Uraiújfalu, Vámoscsalád és Nagygeresd községek közigazgatási területét magában foglaló
háziorvosi praxishoz tartozó önkormányzat nyilatkozik arról, hogy
-

-

támogatja Vámoscsalád Községi Önkormányzat által a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati kiírásra benyújtott, a Vámoscsalád, Fő
u. 69.; 133/2 hrsz alatt megvalósuló „Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás
fejlesztése” című pályázatát, valamint
a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati
kiírásra pályázatot benyújtani nem kíván.

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24 / 2016 ( IV.07.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Uraiújfalu székhelyű,
Uraiújfalu, Vámoscsalád és Nagygeresd községek közigazgatási területét magában foglaló
háziorvosi praxishoz tartozó önkormányzat nyilatkozik arról, hogy
-

-

támogatja Vámoscsalád Községi Önkormányzat által a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati kiírásra benyújtott, a Vámoscsalád, Fő
u. 69.; 133/2 hrsz alatt megvalósuló „Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás
fejlesztése” című pályázatát, valamint
a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati
kiírásra pályázatot benyújtani nem kíván.
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