UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 638/2009.
JEGYZİKÖNYV

Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 10-én (kedd)
15.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Uzsa, Lázhegy út 21.

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Táborosi László, Gábor Oszkár és Szi Benedek Józsefné képviselı

Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı

Jegyzıkönyvvezetı:

Lakatos Adrienn

Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
szabályszerően került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselıbıl 4
képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. A Képviselı-testület ülését megnyitotta.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére. Megkérdezte a képviselı-testületi tagokat, kívánják-e a
napirendet kiegészíteni.
Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy vegyes ügyek keretében szeretne szólni a motor-cross pályáról.
Táborosi László képviselı: Vegyes ügyek keretében a csatornaszagról kívánt szólni.

A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – elfogadta a
kiegészített napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:
Nyilvános ülés keretében:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet)
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
2.) Tájékoztató a helyi adók 2008. évi befizetésének teljesítésérıl
Elıterjesztı: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı
3.) Uzsa Településrendezési terv módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
4.) Polgármester életbiztosítási szerzıdése
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
5.) Támogatási kérelem elbírálása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
6.) Vegyes ügyek
6.1. Motor-cross pályával kapcsolatos információk
6.2. Csatornaszag
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Kovács Károly polgármester napirend elıtt tájékoztatta a képviselı-testületet a 2008. november 26. óta eltelt
idıben, átruházott hatáskörben meghozott polgármesteri döntésekrıl. Ennek keretében elmondta, hogy
temetési támogatásban 2 fı részesült, összesen: 40.000,- Ft összegben; átmeneti segélyben 2 fı részesült,
összesen: 27.000,- Ft összegben, szülési támogatás nem került megállapításra, lakásfenntartási támogatásban 1
fı részesült.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet)
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselı-testületi tagok részére kiküldésre
került. Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Gábor Oszkár képviselı: a szilárd hulladéklerakóra tervezett 486.000 Ft kiadási elıirányzattal kapcsolatban
megkérdezte, hogy azt milyen célra fogják felhasználni. Megkérdezte továbbá, hogy az óvoda épület
tetıszigetelés II. ütem milyen feladatokat takar.

Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az Észak-Balatoni Hulladéklerakó
megvalósításához a társult önkormányzatok lakosság számuk arányában fizetnek hozzájárulást. Az uzsai
önkormányzat hozzájárulása 2009-ben az elıirányzott összeg. Az elıirányzat a társulás által ellátott feladatokra
kerül felhasználásra. Ebben az évben indul a beruházás a közbeszerzési eljárással, majd a munkák tényleges
végrehajtásával.
Az óvoda tetıszigetelésével kapcsolatban elmondta, hogy a munka egy része az elmúlt évben elkészült, a
befejezés és a számla kifizetése erre az évre húzódik át, ennek a fedezetét képezi az elıirányzat.
Táborosi László képviselı az építési telkeknél az út kialakítására 600.000 Ft-ot kevésnek tartotta. A
munkákhoz véleménye szerint nagyobb összegő elıirányzatot kell tervezni.
Kovács Károly polgármester: a javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat tartaléka a
tervezetben 15.837.000 Ft, ami fedezetet nyújt az útépítésre és további beruházásokra is. A beruházásokban
nem szerepel 84-es fıút mellé tervezendı kettı buszváró sem. Sajnos sok járat csak a fıúton áll meg, nem
megy fel a településre. A téli idıszakban az emberek, hóban, esıben állnak. Az elmúlt évben volt pályázat
buszvárók felújítására, de hogy ebben az évben is kiírják-e, illetve hogy mikor egyenlıre nem ismert.
Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy a buszvárók építését támogatja. Megkérdezte a polgármester urat,
hogy mennyibe kerülne a két buszváró kivitelezése.
Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az uzsai erdésztelephez kiépített
buszvárók ára 100.000,- Ft-tal magasabb a tavalyi évhez képest. 596,- E Ft + ÁFA a Valcol Kft. által kínált
buszvárók darabja, melyhez még az alapozási munkák költségei is hozzájönnek. Egy Ajkai cégtıl is kért
árajánlatot. Náluk többféle buszváró közül lehet választani. Az ár kedvezıbb, 300,- E Ft + ÁFA
megközelítıleg.
Táborosi László képviselı: Elmondta, hogy mindenképpen készíttessék el a buszvárókat, mert arra a település
lakosságának egyre nagyobb szüksége lesz.

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: Elmondta, hogy bizonytalan a pályázati kiírás, minden szervezet
a költségvetését készíti ebben az idıszakban. A költségvetés elfogadását követıen kerülnek kiírásra a
pályázatok, így reálisan a II. félévben várható hogy az eredménye közzétételre kerül. Azt kell elsısorban
eldöntenie a képviselı-testületnek, hogy tud-e várni a pályázatra, vagy önerıbıl hajtják végbe a beruházást.
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Táborosi László képviselı: fontosnak tartotta a buszvárók elkészítését, hiszen sokan utaznak el a településrıl
vásárolni, munkába vagy éppen ügyes bajos dolgaikat intézni, és jelenleg semmi sem védi ıket a széltıl, esıtıl.
Javasolta, hogy a költségvetésbe tervezzenek elıirányzatot a buszvárók építésére.
Kovács Károly polgármester: a költségvetés tervezetébe 1.500.000,- Ft kiadási elıirányzatot javasolt a
buszvárók építésére.
Megfontolásra ajánlotta a dolgozók részére jutalomra elıirányzat tervezését. Elmondta továbbá, hogy a jutalom
fedezetét az önkormányzat év közben is tudja biztosítani elıirányzat módosítással, amennyiben azt eredeti
elıirányzatként nem szerepeltetik.
Gábor Oszkár képviselı: nem értett egyet a javaslattal, véleménye szerint várják meg a gazdálkodási
adatokat, s majd a tényleges bevételek függvényében térjenek arra vissza a dolgozók jutalmazására.
Szi Benedek Józsefné képviselı: elmondta, hogy már most látszanak olyan kiadási elıirányzatok, amelyeknek
a teljesítése bizonytalan. Megkérdezte, hogy ezeknek az elıirányzatoknak mi lesz a sorsa. Ilyen példaként a
születési támogatás, melyet munkaköre alapján ismer. Erre az évre ezideig még nem vettek gondozásba
kismamát, de mégis van tervezve szülési támogatás.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: Elmondta, hogy amennyiben nem születik kisbaba, akkor az
elıirányzatban megmarad, az nem kerül felhasználásra. Az elıirányzatot azért kell tervezni, mert anélkül nem
lehet kötelezettséget vállalni, így a kifizetés elıtt kellene a költségvetést módosítani.. A költségvetés tervezete
figyelembe veszi a várható kiadásokat, a tervezés a 2008-as év teljesítésének tapasztalatai alapján történt.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a város és községgazdálkodás szakfeladaton az egyéb
bérrendszer hatálya alá tartozó ruházati költségtérítésére elıirányzatot nem terveztek. Az önkormányzatnak van
egy részmunkaidıs alkalmazottja, akinek javasolt ruházati költségtérítést adni. Javasolta, hogy a munkavállaló
részére ruházati költségtérítést állapítson meg a képviselı-testület 30.000,- Ft összegben. Az út kialakításával
kapcsolatban betervezett 600.000,- Ft-ot javasolta 1.000.000,- Ft-ra megváltoztatni, mert az út építési munkák
mellett földmérési munkálatok is lesznek majd. A sportöltözı befejezéséhez 500.000,- Ft.-ot terveztek, a
vállalkozótól
kapott árajánlatot, mely az öltözı belsı burkolásának munkálatait tartalmazza. Az árajánlat
672.000,- Ft-ról szól. Javasolta, hogy az 500.000,- Ft-ot 672.000,- Ft-ra növelje a képviselı-testület. Az
erdésztelepen járda kialakítására volna szükség a lakók biztonsága miatt. Elmondta, hogy nem az
önkormányzat tulajdona a terület, de ahhoz, hogy ott járda legyen, az önkormányzatnak kell lépnie. Ennek a
költsége kb. 500.000,- Ft lenne. Ennek elıkészítését meg lehet kezdeni és javasolta, hogy a kérdésre a
költségvetési rendelet módosításánál térjen vissza a képviselı-testület. A Mővelıdési Ház felújítására pályázott
az önkormányzat, 11.000.000,- Ft-ra melyhez az önerı 1.700.000,- Ft lenne. A 2009-es évre tervezett
beruházások összege 16.000.000,- Ft, melyet szép eredménynek tart.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet hozta:

1/2009. (II.11.) uzsai Képviselı-testületi rendelet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) Tájékoztató a helyi adók 2008. évi befizetésének teljesítésérıl
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzıt, a napirend
elıterjesztıjét, kívánja-e szóban kiegészíteni az elıterjesztést.
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Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a folyó évi kivetésnél a
befolyt adó mértéke lényegesen magasabb, mely az adós kollégának köszönhetı, hiszen szép eredményt ért el
a behajtásoknál. Az iparőzési adó befolyt összege is magasabb a kivetettnél, ez a decemberi számlafeltöltési
kötelezettség is indokolja.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az építményadó tervezésénél körültekintıen jártak el, mert a a
legnagyobb adóalany több telephellyel rendelkezik, s a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz megbecsülni,
hogy melyik telephelyen milyen bevételre tesz szert az adóalany. Megköszönte a szóbeli kiegészítést.
Megkérdezte a képviselıket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
11/2009. (II.10.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adók befizetésének
teljesítésérıl elıterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri a körjegyzıt hogy az adóhátralékok behajtása érdekében minden
esetben tegye meg a szükséges és a leghatékonyabb intézkedéseket.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Nagyné Simon Margit körjegyzı

3.) Uzsa Településrendezési Terv módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a rendezési terv módosítására azért van szükség, mert az
elkészítésénél nem vette figyelembe az önkormányzat a bánya épületeinek magasságát. A Basalt-Középkı
Kıbányák Kft. szeretné rendbe hozni a rendezési tervet. A rendezési terv módosítása kizárólag a bánya
területét érinti.
Megkérdezte a képviselıket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
12/2009. (II.10.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Basalt-Középkı
Kıbányák Kft kérelme alapján a Településrendezési terv módosítását
határozza el.
A Településrendezési terv módosításnak elvégzésével megbízza Müller János
(8200 Veszprém, Nárcisz u. 13.) okleveles építészmérnököt.
A Basalt-Középkı Kıbányák Kft. nyilatkozatában felvállalta, hogy a
módosítás során felmerülı költségeket fizeti.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Kovács Károly polgármester
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4.) Polgármester életbiztosítási szerzıdése
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat már a korábbi ciklusban kötött biztosítást a
polgármester részére. A biztosítást erre a ciklusra is megkötötték, melynek biztosítási összegét az OTP
Garancia Biztosító Zrt. ajánlatával az éves infláció mértékével növelné, természetesen a díjfizetéssel együtt.
Az életbiztosítást nem javasolja megemelni. Megkérdezte a képviselıket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az
elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:

13/2009. (II.10.) sz. Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a GB174 jelő Generáció
Tıkemegtakarítási Életbiztosítási szerzıdés módosítási lehetıségét nem
fogadja el, a szerzıdés az eredeti feltételekkel marad hatályban.
Határidı:
Felelıs:

2009. február 15.
Kovács Károly polgármester

5.) Támogatási kérelem elbírálása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól
támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz. A korábbi években is támogatta ıket az önkormányzat.
Javasolta, hogy most is támogassák ıket. Kérte a képviselı-testületi tagok javaslatait.
Gábor Oszkár képviselı: Megkérdezte, hogy tavaly mekkora összeggel támogatták a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy 20.000,- Ft összeggel támogatta az önkormányzat a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Javasolta, hogy az idei évben is ennyivel támogassa az
önkormányzat. Megkérdezte a képviselıket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:

14/2009. (II.10.) sz. Képviselı-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 20.000,- Ft összeggel támogatja.
A támogatási összeget az önkormányzat 2009. évi költségvetésben a
NONPROFIT szervek támogatására tervezett alapból biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Kovács Károly polgármester
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6.) Vegyes ügyek
6.1. Motor-cross pályával kapcsolatos információk
Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy az uzsai Motocross pálya mőködése nagyban zavarja a lakosságot.
Már nemcsak hétvégén vannak edzések, hanem hétközben is. Szinte minden nap sötétedésig a pályán
motoroznak, a közelben élıket zavarva ezzel. A közelmúltban nemcsak magyarok edzettek, hanem szlovákok
is. A pálya létesítésekor nem ezt az ígéretet kapták a beruházótól.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy használatba vételi engedéllyel a pálya üzemeltetıi nem
rendelkeznek, enélkül viszont azt nem is használhatnák. Megkérdezte Nagyné Simon Margit megbízott
körjegyzıt, hogy a jegyzı hatáskörébe tartozik-e az ügy, a jegyzı intézkedhet-e ez ügyben.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ügy több eljárás
keretében is vizsgálható: a használatbavételi engedély hiányában folytatott tevékenység miatt az a hatóság
járhat el vele szemben, aki a használatbavételi engedély kiadására jogosult. A zajvédelmi ügyben szintén
folytatható eljárás az üzemeltetıvel szemben. A helyi jegyzınek hatásköre mőködési engedélyezési vagy
telepengedélyezési eljárásban lenne, továbbá jogosult birtokvédelmi eljárás lefolytatására.

Táborosi László képviselı: Elmondta, hogy aláírásgyőjtést kellene kezdeményezni a motocross pálya miatt.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a rendezési tervet módosították amiatt, hogy abban a
motorpálya is szerepeljen. A beruházó azonban az engedélyeket a rendezési terv elkészítése után készíttette el,
melyben már edzések is szerepelnek. A magas zajszint miatt zajvédı fal építésére van szükség, azonban ennek
kiépítésére sem került sor. Az önkormányzat jó szándékkal engedte meg a pálya kialakítását, azonban ez balul
sült el. Véleménye szerint a Környezetvédelmi Felügyelıséghez kell fordulni a probléma megoldása
érdekében.

6.2. Csatornaszag
Táborosi László képviselı: Elmondta, hogy esıs idı esetén a lakásban csatornaszag érezhetı. Megkérdezte
Kovács Károly polgármestert, hogy mit lehetne tenni ennek elkerülése érdekében.
Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy felé még nem jelezte senki ezt a
problémát, ı maga nem érzékelte. Elmondta, hogy minden rendszernél érezhetı a szag egyes idıjárási
vizsonyok mellett. A bejelentésrıl tájékoztatja a szolgáltatót.

Megköszönte a hozzászólásokat, elmondta, hogy errıl a képviselıi véleményrıl tájékoztatni kívánta képviselıtársait és el kívánta mondani ismételten az érveit.

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 16.00 órakor a Képviselı-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyzı
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