JEGYZŐ KÖNYV
Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27 -én
19 órakor a vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Németh Imre polgármester, Biczó Endre, Biczó Judit ( 3 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Biczó Kálmánné, Geosits Balázs képviselők
Meghívottak: Dr. Husz Norina jegyző, Prystupáné Tóth Teodóra előadó
Németh Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel azon az 5 megválasztott
képviselő-testületi tag közül 3 fő megjelent, majd a testületi ülést megnyitotta. Kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy az ülés napirendjét a meghívóban megjelölt napirendi pontokkal
fogadják el.
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a 2015. május 27-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbi napirendi
pontokkal elfogadta:

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

NAPIRENDEK
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-szerkesztési
szempontból történő felülvizsgálata
Pályázat benyújtása út valamint járda felújítására
Aktuális feladatok

A képviselők ez után megkezdték a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Elmondta, az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. Ismertette a beszámoló fő számait.
Ez után megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, kíván-e az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Németh Imre polgármester ez után 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 fogadják el az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.
Ez után ismertette az alábbi határozati javaslatot:

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2014.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.
Vámoscsalád községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23/ 2015. ( V.27.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal 2014.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 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta 7 / 2015 ( V. 28.) rendeletét az Önkormányzat 2014 . évi
költségvetésének végrehajtásáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
2.) Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-szerkesztési szempontból
történő felülvizsgálata
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Elmondta, az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. Ez után megkérdezte dr. Husz Norina jegyzőt, kíván-e az írásos előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Németh Imre 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, a
rendelettervezetnek megfelelően alkossák meg a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletet.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési
adóról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

3.)Pályázat benyújtása út valamint járda felújítására
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztésben
szereplő alábbi határozati javaslatot:
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont ac.) alponja szerinti belterületi utak járdás, hidak felújítására szerinti a
gyermekétkeztetés kiírt pályázati felhívás 1. b.) pontja alapján belterületi utak, járdás
felújítására.
A Képviselő-testület a bruttó 14.484.731.- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében
bruttó 12.312.022.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, tekintettel arra, hogy a
támogatás összege a pályázati kiírás szerint az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójában
szereplő adóerő-képesség szerint a fejlesztési költség 85 %-a.
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt – 2.172.709.-Ft-ot, mely
a fejlesztési költség 15 %-a – 2015. évi költségvetésében értékpapír értékesítés terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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.
Vámoscsalád községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
24/2015.(V.27.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont ac.) alponja szerinti belterületi utak járdás, hidak felújítására szerinti a
gyermekétkeztetés kiírt pályázati felhívás 1. b.) pontja alapján belterületi utak, járdás
felújítására.
A Képviselő-testület a bruttó 14.484.731.- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében
bruttó 12.312.022.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, tekintettel arra, hogy a
támogatás összege a pályázati kiírás szerint az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójában
szereplő adóerő-képesség szerint a fejlesztési költség 85 %-a.
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt – 2.172.709.-Ft-ot, mely

