JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án
17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott
képviselő-testületi üléséről
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Gombás Béla, Maráczi Péterné, Molnár Gábor
képviselők ( 4 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Keszei Szabolcs alpolgármester
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 4 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:
NAPIREND
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2.) Egészségügyi ellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
4.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
5.) Aktuális feladatok

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. április 28-i testületi ülés napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Elmondta, az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. Ismertette a beszámoló fő számait. Elmondta, hogy a költségvetési rendelet
elfogadása óta az előző évi maradvány összege változott: a költségvetés elfogadásakor
50.589 e Ft. maradvánnyal számoltak, a maradvány tényleges összege 45.627 e Ft. lett. Emiatt
kell majd a 3.) napirend keretében a 2016. évi költségvetést módosítani. A maradvány
csökkenése azt jelenti, hogy a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék összege fog
csökkenni.
Ez után megkérdezte Németh Csongorné pénzügyi főelőadót, kíván-e az írásos előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést tenni.
Németh Csongorné pénzügyi főelőadó az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem
kívánt.
Vargyai Vilmos polgármester ez után 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, hogy először
az előterjesztésnek megfelelően fogadják el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
Ez után ismertette az alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2015.évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
A polgármester 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:
25/ 2016. ( IV.28.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2015.évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos
A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el
az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót.
Ez után ismertette az alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
A polgármester 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:

26/ 2016. ( IV.28.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos
A polgármester ez után kérte a képviselőket, a tervezetnek megfelelően alkossák meg
rendeletüket az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 5 / 2016 ( IV. 29.) rendeletét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
2.) Egészségügyi ellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Elmondta, 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 kérte a képviselőket, hogy a
rendelettervezetnek megfelelően alkossák meg rendeletüket az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 6 / 2016 ( IV. 29.) rendeletét az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

3.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Elmondta, 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 kérte a képviselőket, hogy először
az előterjesztésnek megfelelően módosítsák az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetését.

Ez után ismertette az előterjesztésben szerelő alábbi határozati javaslatot:
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését
37.018.000.- Ft bevétellel, ezen belül
− 33.843.000.-Ft állami támogatással,
− 3.175.000.- Ft előző évi pénzmaradvánnyal
58.523.000.-Ft kiadással, ezen belül
58.423.000.- Ft működési kiadással ezen belül
38.588.000.-Ft személyi juttatással
9.658.000.-Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
8.465.000.- Ft dologi kiadással
1.712.000.-Ft egyéb működési célú kiadással, valamint
100.000.-Ft felhalmozási kiadással
elfogadják.
A bevételekkel nem fedezett 21.505.000.- Ft kiadási különbözetet a fenntartók a
következőképpen fedezik
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Összesen:
Vasegerszeg
Nagygeresd
Nemesládony
Simaság
Összesen:

13.602.800.- Ft
3.300.000.-Ft
16.902.800.-Ft
1.272.879.- Ft
975.323.- Ft
472.783.- Ft
1.881.215.- Ft
4.602.200.-Ft

A polgármester 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:
27/ 2016. ( IV.28.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését
37.018.000.- Ft bevétellel, ezen belül
− 33.843.000.-Ft állami támogatással,
− 3.175.000.- Ft előző évi pénzmaradvánnyal
58.523.000.-Ft kiadással, ezen belül
58.423.000.- Ft működési kiadással ezen belül

38.588.000.-Ft személyi juttatással
9.658.000.-Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
8.465.000.- Ft dologi kiadással
1.712.000.-Ft egyéb működési célú kiadással, valamint
100.000.-Ft felhalmozási kiadással
elfogadják.
A bevételekkel nem fedezett 21.505.000.- Ft kiadási különbözetet a fenntartók a
következőképpen fedezik
Uraiújfalu
13.602.800.- Ft
Vámoscsalád
3.300.000.-Ft
Összesen:
16.902.800.-Ft
Vasegerszeg 1.272.879.- Ft
Nagygeresd
975.323.- Ft
Nemesládony
472.783.- Ft
Simaság
1.881.215.- Ft
Összesen:
4.602.200.-Ft
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos

Vargyai Vilmos polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy a rendelettervezetnek
megfelelően módosítsák az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletüket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 7 / 2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletét Uraiújfalu Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
4.)Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
Ismertette az ellenőrzési jelentés fő megállapításait. Kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester ez után a téma tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, határozzanak a
2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

28/ 2016 ( IV.28.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal- elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5.)Aktuális feladatok
a.)Kérelem a maximális csoportlétszám túllépésére az Uraiújfalui Bezerédj Amália
Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben
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 óvodai felvétel
lezajlott, a 2016/2017-es nevelési évben az óvodát igénylő gyermekek létszáma ennek alapján
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 a 2016/2017-es nevelési év vonatkozásában
engedélyezi az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodában az óvodai csoportra
megállapított maximális létszám ( 25 fő ) húsz százalékos átlépését.
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:

