JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én az
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott közmeghallgatást
követően megtartott képviselő-testületi 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:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda nyári szünete időpontjának megállapítása
Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése az Uraiújfalui
Bezerédj Amália óvodában
Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
Aktuális feladatok

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2016. február 11-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 ( I.)
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 2016. január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
rendelkezései szerint a polgármester a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet
a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja
be a képviselő-testületnek. Ez alapján a rendelettervezetet 2016. február hó 15. napjáig kell a
képviselő-testületnek benyújtani. Az írásos előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők
előzetesen megkapták. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az elmúlt
héten tartott együttes testületi ülésen nem került elfogadásra, mert nem sikerült megegyezésre
jutni az állami támogatás összegének települések közötti megosztásában. A mai napon csak az
előterjesztés megtárgyalására és áttekintésére kerülhet sor, a költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet elfogadására nem. Ismertette a költségvetési előterjesztés fő számait,
amit a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Megkérdezte Németh Csongorné pénzügyi
előadót, az írásos előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Németh Csongorné pénzügyi előadó az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt..
Vargyai Vilmos polgármester kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Vargyai Vilmos polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet elfogadására egy
későbbi időpontban, az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
után kerül majd sor.

2.)Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda nyári szünete időpontjának megállapítása
Vargyai Vilmos polgármester ismertette az intézmény-vezető Képviselő-testülethez érkezett
kérelmét. A nyári szünet tervezett időpontja 2016.07.25-2016.08.26-ig, 5 hét. Felmérést
készítettek, valamennyi szülő meg tudja oldani gyermeke felügyeletét a fenti időszakban. Mivel
a nyári szünet idejéről szóló döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik, erről határozatot kell
hoznia a testületnek. 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 Képviselő-testülete, mint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda fenntartója
az óvoda 2016. évi nyári szünetét az alábbiak szerint határozza meg:
A nyári szünet időtartama: 2016. július 25-tól 2016. augusztus 26-ig ( 5 hét időtartam )
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári szünet időtartamáról a szülőket
a helyben szokásos módon értesítse.
Ez után megkérdezte a képviselőket, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
7 /2015 ( II.11.) számú határozat
Uraiújfalu Község Képviselő-testülete, mint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda fenntartója
az óvoda 2016. évi nyári szünetét az alábbiak szerint határozza meg:
A nyári szünet időtartama: 2016. július 25-től 2016. augusztus 26-ig ( 5 hét időtartam )
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyári szünet időtartamáról a szülőket
a helyben szokásos módon értesítse.
Felelős: intézmény-vezető
Határidő: közlésre

3.)Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése az Uraiújfalui
Bezerédj Amália óvodában
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 óvodát igénylő
gyermekek létszáma ( 27 fő ) 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 engedélyezi az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj
Amália Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám ( 25 fő ) húsz
százalékos átlépését, tekintettel arra, hogy ez a nevelési év során az új gyermekek felvétele
miatt indokolt.
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:
8/2015. (II.11.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25.§.(7) bekezdése alapján engedélyezi az általa fenntartott Uraiújfalui Bezerédj
Amália Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám ( 25 fő ) húsz
százalékos átlépését, tekintettel arra, hogy ez a nevelési év során az új gyermekek felvétele
miatt indokolt.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal

4.)Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselők előzetesen megkapták.
Megkérdezte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, javaslatuk,
hozzászólásuk.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztés
mellékletében szereplő határozati javaslatot, az alábbiak szerint:
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalta, és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és
9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület,
1. Uraiújfalu Község Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint
módosítja (rajzszám: 1. számú melléklet: Településszerkezeti Terv módosítás )
2. Megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a Szentivánfa utca mentén, a
hrsz 521/1 és /2 telektől a 558/4 hrsz-ig a Településszerkezeti Terv módosítás – megnevezésű
fedvényterv lép.
3. Úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek során az 1. pontban
megállapított Településszerkezeti Terv módosítás – fedvénytervben (1.sz. melléklet) foglaltak
2016. március 01-én lépnek hatályba.
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:
9/2015. (II.11.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalta, és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és
9/B. § (2) bekezdés a.) pontja alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület,
1. Uraiújfalu Község Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint
módosítja (rajzszám: 1. számú melléklet: Településszerkezeti Terv módosítás )
2. Megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a Szentivánfa utca mentén, a
hrsz 521/1 és /2 telektől a 558/4 hrsz-ig a Településszerkezeti Terv módosítás – megnevezésű
fedvényterv lép.

3. Úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek során az 1. pontban
megállapított Településszerkezeti Terv módosítás – fedvénytervben (1.sz. melléklet) foglaltak
2016. március 01-én lépnek hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő
tervezetnek megfelelően módosítsák a helyi építési szabályzatról szóló rendeletüket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletét a Helyi építési
szabályzatról szóló 18/2005.(XII.01.) számú rendelet módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
5.)Aktuális feladatok
a.)Beíratás időpontjának meghatározása az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodában
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselők előzetesen megkapták.
Megkérdezte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, javaslatuk,
hozzászólásuk.
A képviselők részéről kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján és figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésére a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai
beíratások időpontját 2016. április 20. szerdai és április 21. csütörtöki napokra tűzi ki.
A gyermekek beíratását az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda székhelyén, Uraiújfalu,
Szentivánfa u. 1. szám alatt 10.00 és 14.00 óra között lehet lebonyolítani.
Az óvodai beíratásnál a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szempontokat kell
érvényesíteni:
1.) Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek,
érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi
hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
2.) Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2)
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson

vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
3.) Az Nkt. 49.§-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda
fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz
a felvételre. (3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
4.) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint az intézmény
illetékessége, működési területe: Uraiújfalu község közigazgatási területe.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési év óvodai
beiratkozásának rendjéről közleményt jelentet meg, melyet az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal fogad el. A közleményt Uraiújfalu község honlapján, a helyben szokásos módon
(képújság, hirdetőtáblák), az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodában kell közzétenni
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:
10/2015. (II.11.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján és figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésére a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai
beíratások időpontját 2016. április 20. szerdai és április 21. csütörtöki napokra tűzi ki.
A gyermekek beíratását az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda székhelyén, Uraiújfalu,
Szentivánfa u. 1. szám alatt 10.00 és 14.00 óra között lehet lebonyolítani.
Az óvodai beíratásnál a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi szempontokat kell
érvényesíteni:
1.) Az Nkt. 72.§ (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek,
érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi
hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
2.) Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2)
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik

