UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 638-2/2009.
JEGYZİKÖNYV

Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 25-én (hétfı) 15.00
órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Gábor Oszkár, Perger István és Szi Benedek Józsefné képviselı

Távolmaradását jelezte: Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester és Táborosi László képviselı
Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı
Papp Éva fıtanácsos

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.
Napirend elıtt tájékoztatta a képviselı-testületet a 2008. november 25. óta eltelt idıben, átruházott
hatáskörben meghozott polgármesteri döntésekrıl. Ennek keretében elmondta, hogy átmeneti segélyben 4 fı
részesült, összesen: 44.000,- Ft összegben; temetési támogatásban 2 fı részesült, összesen: 40.000,- Ft
összegben, lakásfenntartási támogatás1 fı részére lett megállapítva.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet vegyes ügyek keretében tankönyvtámogatással kívánt
kiegészíteni. Megkérdezte a képviselı-testületi tagokat, kívánják-e a napirendet kiegészíteni.
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:
1.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2008. (V.28.) Kt. Rendelet módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
4.) CÉDE pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
5.) TEÚT pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
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6.) Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének ellátásáról
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
7.) Uzsa, Petıfi utca felújítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
8.) Vegyes ügyek
8.1. Belsı piaci szolgáltatásokról szóló Európai Uniós irányelv jogharmonizációjának ütemezése
8.2. Uzsa településrıl képeslap készítése
8.3. Tankönyvtámogatás
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
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. A központi költségvetésbıl pótelıirányzat állapítottak meg, melynek összege 1.107,- E Ft, saját
hatáskörben 1.205,- E Ft, így összesen 2.312.000,- Ft-tal kell módosítani a költségvetést.
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet tervezet elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:
4/2009. (V. 26.) uzsai Képviselı-testületi rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
1/2009. (II. 11.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2008. (V.28.) Kt. rendelet módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az elıterjesztés, a rendelet tervezet írásban kiküldésre került,
megkérdezte Papp Éva ügyintézıt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni azt?
Megkérdezte, hogy a képviselıknek van-e kérdése, hozzászólása az elıterjesztéshez.
Papp Éva fıtanácsos: szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a szociális törvény ismételt jelentıs módositása
tette szükségessé a helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A rendelet-tervezet tartalmazza a rendszeres
szociális segélyezettek együttmőködésére vonatkozó szabályokat, és javaslatot tesz támogatásra.
Kovács Károly polgármester: Van a temetési támogatás és a temetési segély, mi a különbség a kettı között?
A beiskolázási támogatást javasolta a rendelet tervezetbıl kivenni.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: A segély törvényben és a helyi rendeletben meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelelık támogatására szolgál, a temetési támogatás pedig jövedelemtıl a
település szélesebb rétegének juttatott támogatás, mert ennek a jövedelem határa lényegesen magasabb.
Kovács Károly polgármester: elmondta, hogy Uzsán nem kívánnak annak a személynek temetési támogatást
nyújtani, aki ugyan uzsai lakost temettet el, azonban az eltemettetı például tapolcai.
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Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: az észrevétellel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat
szabadon dönthet ebben a kérdésben.
A segélyt annak a kérelmezınek lehet megállapítani, aki valakinek az eltemettetésérıl gondoskodott, annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve a család létfenntartását veszélyezteti.
Meg kell határozni a legolcsóbb temetés elismert költségét, melynek 10%-ánál alacsonyabb támogatást
meghatározni nem lehet.

Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy a temetési támogatásnál a rendelet úgy fogalmazzon, hogy ha
uzsai polgár hozzátartozója eltemettetésérıl gondoskodott, kapja meg a támogatást. A rendelet tervezetben
szereplı 20.000,-Ft összeget elfogadásra ajánlotta.
További kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet tervezet elfogadását kérte az elhangzott kiegészítésekkel,
módosításokkal.

A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:

5/2009. (V. 26.) uzsai Képviselı-testületi rendelet
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Uzsa Települési Önkormányzatnak nem volt a korábbi
években vagyonrendelete, ezért az erre vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselı-testület elé terjesztették.
Megkérdezte, hogy a képviselıknek van-e kérdése, hozzászólása az elıterjesztéshez.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:

6/2009. (V. 26.) uzsai Képviselı-testületi rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4. CÉDE pályázat benyújtása
(Szóbeli elıterjesztés.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Lesenceistvánd Települési Önkormányzat polgármestere
pályázatot kíván benyújtani CÉDE keretében traktor megvásárlására, melyhez kérte az önkormányzatok
együttmőködését. Az együttmőködés miatt a pályázaton további 10%-os támogatást nyújtanak a pályázóknak.
A traktor közös tulajdonban lenne, Lesenceistvánd gesztorságával. Ezen számítások szerint a traktor és a
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kiegészítı gépek összesen kb. 10 millió forintba kerülne, amelyhez másfél millió forint önrészt kellene
vállalni.

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester javasolta elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
49/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselıtestülete ülésén úgy határozott, hogy a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE(jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be Lesencetomaj, Lesencefalu és Lesenceistvánd
együttmőködésével, Lesenceistvánd gesztorsága mellett.
A pályázat célja: Kommunális erıgép és hozzá csatlakoztatható munkagépek
beszerzése a Lesencei Mikro-térség települései számára
A fejlesztés megvalósulási helye: Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és
Uzsa Települések közigazgatási területe
A tervezett felújítás nettó költsége:
A tervezett felújítást terhelı ÁFA:
A felújítás bruttó költsége:

9.898.275,- Ft
1.979.055,- Ft
11.874.330,- Ft

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

adatok Ft-ban
2009. év
1.781.149,10.093.180,-

11.874.330,-

Uzsa Települési Önkormányzat a saját forráshoz az önkormányzatok által kötött
megállapodásnak megfelelıen 224.114,- Ft-tal járul hozzá.
A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.11.) Kt. Rendeletében biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a gesztor
önkormányzat részére küldje meg.
Határidı:
Felelıs:

2008. június 02.
Kovács Károly polgármester

5.) TEÚT pályázat benyújtása
(Szóbeli elıterjesztés.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a TEÚT keretében az Akácfa utca burkolatának és vízelvezetı
rendszerének felújítására lenne lehetıség. Árajánlatot kért a munkákra vonatkozóan. Az út aszfaltozása és a
vízelvezetı árok felújításának bekerülési költsége kb. 6.800.000,-Ft körül lenne. Az aszfaltcsík 6 méter széles
lenne, a vízelvezetı árok pedig szét lenne bontva, ugyanilyen mederlapokkal lenne kirakva, mint most ahogy
van. A kapubejáróknál pedig elıre gyártott beton elembıl lenne megoldva, amelynél a kapuknál meg lehetne
oldani a gyalogos bejárót, meg a nagykapuknál is, mert 33 cm-es elemekbıl állna, ehhez van fedlap, van öt
és tíz tonnás. Az öt tonnás kerülne a gyalogos bejáróhoz, a tíz tonnás pedig a kapubejárókhoz.
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Gábor Oszkár képviselı: Milyen széles lenne ez az árok? A lényeg az, hogy egységes legyen az utcakép.
Kovács Károly polgármester: Valamivel szélesebb lenne a jelenleginél, majd ahogy kiadja. A munka
elkészültével egységes lenne az utcakép, megszőnnének a különbözı burkolatú bejárók. Az utca felsı részére
úgy gondolta, hogy szegély is rakathatnának, azonban errıl lebeszélte a kivitelezı jelölt is és a tervezı is, mert
mőszaki szemmel nézve feleslegesnek tartja, s a pályázat elbírálásánál sem lenne kedvezı.
Javasolta a pályázat beadását, gondolva itt a már szóban forgó iparőzési adó esetleges megszőnésérıl, amely a
község adóbevételére van kihatással. Amennyiben pályázatuk nyertes lenne, úgy gondolta, hogy a munkát jövı
tavasszal kellene megvalósítani, a pályázati támogatással 2010. decemberéig kellene elszámolni.
Gábor Oszkár képviselı: megkérdezte, hogy ha nem lesz szegély, akkor mi az elképzelése a tervezınek?
Kovács Károly polgármester: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kipadkázzák, vagyis az aszfaltot és
kapubejárókat egy szintbe hozzák.
Perger István képviselı: megkérdezte, hogy mekkora a pályázat támogatás intenzitása ?
Kovács Károly polgármester: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a támogatási intenzitás 50 %.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester javasolta az Uzsa, Akácfa utca burkolatának és
vízelvezetı rendszerének felújítására pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:

50/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselıtestülete ülésén úgy határozott, hogy a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEÚT(jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Akácfa utca útburkolatának és vízelvezetı rendszerének felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Uzsa, 645 hrsz.
A tervezett felújítás nettó költsége:
A tervezett felújítást terhelı ÁFA:
A felújítás bruttó költsége:

6.009.705,- Ft
1.201.941,- Ft
7.211.646,- Ft

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

adatok Ft-ban
2009. év
3.605.823,3.605.823,-

7.211.646,-

A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.11.) Kt. Rendeletében biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidı:
Felelıs:

2008. június 02.
Kovács Károly polgármester
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6.) Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének ellátásáról
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos elıterjesztést a képviselık megkapták.
Megkérdezte, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál szerepel egy olyan kifejezés, hogy „ha jólétét
gátolná”, ez mit jelent?
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: elmondta, hogy a gyermekvédelemben dolgozóknak azt kell
figyelembe venniük, hogy gyermek nem kerülhet átmeneti otthonba, mert a család anyagi helyzete nem
biztosítja megélhetését. A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy melegben legyenek, megfelelı ruházatuk
legyen, tehát minden anyagi jóba részesüljenek.
Azoknál a szülıknél, akik ennek az alapvetı követelménynek nem felelnek meg, korlátozni kell a segély
felhasználási módját. Esetükben természetbeni juttatásként kell adni a segélyt. A gyereknek ebédet, ruhát kell
adni.
Sajnálatos, hogy vannak olyan családok, akik rendszeresen segélyt kérnek, de ezeket a kérelmeket nem szabad
azzal visszafogni, hogy a támogatás éves mértékét korlátozzuk.
Aki ténylegesen rászorult és kiskorú gyermeket nevel a gyermek érdekét kell szem elıtt tartani. Joga van az
ügyintézınek ahhoz, hogyha a jövedelemnyilatkozatot nem tartja reálisnak, akkor tovább vizsgálódjon.
Ennek keretében vizsgálhatja, hogy milyen jövedelmek vannak a családban, milyen kiadásai vannak a
családnak. A kiadást és a bevallott jövedelmet egymáshoz viszonyítva képet kaphat az eljáró ügyintézı a valós
bevételekrıl.
Amennyiben úgy látják, hogy a szülık nem megfelelıen használják fel a segélyt, akkor természetben kell
odaadni a gyereknek. Kapjon a gyermek ingyen ebédet, kapjon a kollégista gyerek akár ösztöndíj támogatást, a
tehetséges gyerekeket ne hagyják elkallódni. Mindenképpen a gyereknek kell adni a támogatást és nem a
szülınek. Az elején nehéz ez és kellemetlen, azonban ezt kell tenni. Segítség itt a gyermekjóléti szolgálat, aki
ennek a végrehajtásában jelentıs segítséget tud mind az ellátottaknak, mind az eljáróm hatóságnak nyújtani.
A képviselı-testület a gyermekvédelmi rendelet módosításakor azt vegye figyelembe, hogy inkább mindent,
amit lehet a gyereknek adjanak és ne a szülınek.
Perger István képviselı: elmondta, hogy a gyermekek támogatását azoknál a családoknál, ahol nem
biztositott a célnak megfelelı felhasználás természetbeni juttatásként adják.
Szi Benedek Józsefné képviselı: egyetértett azzal, hogy természetbeni juttatásként adják a támogatást.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: elmondta, hogy a támogatási döntésnél minden egyes
kérelmezınél dönthet úgy a képviselı-testület, átruházott hatáskörben a polgármester, vagy a jegyzı, hogy a
megállapított támogatást, vagy annak egy részét természetben biztosítsák a rászorultaknak.
Kovács Károly polgármester: elmondta, hogy eddig is éltek a természetbeni nyújtott támogatás lehetıségével
és a jövıben is gondot fordítanak erre, így ha valakinél főtési probléma van megoldható hogy tőzifát
vásároljanak.
Véleménye szerint a gyermekjóléti szolgálat jól mőködik, Uzsán igazából nincsenek problémás gyermekek.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:

51/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselıtestülete a 2008. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja.
Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.
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A Képviselıtestület utasítja a körjegyzıt, hogy intézkedjen az értékelés
megküldésére a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltsége részére.
Határidı:
Felelıs:

2009. május 31.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı

7.) Uzsa, Petıfi utca felújítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: A képviselı-testületnek le kell mondania 60.000,-Ft-ról, a tervezési költség
felérıl. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenırzést folytatott le, megvizsgálták a munkát, s az a probléma
merült fel, hogy a pályázatban el lehetett számolni a tervezési költséget, a probléma az, hogy nem engedélyes
terv volt csatolva, s a pályázatnál csak engedélyes terv számolható el. A pályázati kiírásban az szerepelt, hogy
a befogadást megelızı egy éven belüli tervezési számla számolható el, csak az nem szerepelt, hogy csak
engedélyes terv számolható el. Ezért kell lemondani a képviselı-testületnek a 120.00,-Ft felérıl, a 60.000,-Ftról.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:

52/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi a
1900035 08 U támogatási szerzıdés kapcsán, hogy az AC7S-T249103 számú
számla nem felelt meg a finanszírozási feltételeknek és a fel nem használt
maradványösszegrıl – 60.000,- Ft-ról - lemond.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

8.) Vegyes ügyek
8.1. Belsı piaci szolgáltatásokról szóló Európai Uniós irányelv jogharmonizációjának ütemezése
Elıterjesztı: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı
(Írásos elıterjesztés.)
Kovács Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztés részletesen ismerteti a megoldandó feladatot.
Kérte a képviselık kérdéseit, észrevételeit.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:

53/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a települési önkormányzat
rendeleteinek a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbıl
fakadó egyes önkormányzati feladatokat a következı ütemtervnek
megfelelıen hajtja végre:
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o

o

önkormányzati rendeletek általános felülvizsgálata – azoknak a rendeleteknek
a hatályon kívül helyezése, amelyeknek hatályban tartása nem indokolt
Határidı.
2009. augusztus 15.
Felelıs.
Dr. Takács Nóra körjegyzı
a belsı piaci szolgáltatásról szóló irányelve elıírásaival érintett önkormányzati
rendeletek módosítása az irányelvben foglalt követelményeknek megfelelıen.
Határidı.
Felelıs.

2009. szeptember 15.
Dr. Takács Nóra körjegyzı

8.2.Uzsa településrıl képeslap készítése
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy megkereste egy fotómővész, azzal a gondolattal, hogy
képeslapot tudna készíteni a községrıl. Hagyott itt mintaként más településrıl készített képeslapot.
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy elkészítteti a képeslapot, akkor a településrıl készítene
képeket, és ezekbıl választanák ki, hogy mely képek kerülnének a képeslapra. Az ajánlat szerint a képeslap
darabja 48,-Ft + ÁFA, 1000 darab kb. 60.000,-Ft-ba kerülne.

Gábor Oszkár képviselı: egyetértett a képeslap megrendelésével, s elmondta, hogy régen is volt Uzsáról
képeslap.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
54/2009. (V. 25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete Uzsa községrıl képeslap
készíttetését határozza el.
A képeslapok db számát 1000 db-ban határozza meg.
Felkéri a polgármestert arra, hogy a fotók kiválasztásánál kérje ki a képviselık
véleményét.
Határidı:
Felelıs:

2009. augusztus 15.
Kovács Károly polgármester

8.3. Tankönyvtámogatás
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában
tanuló diákok tankönyvét az önkormányzatok kifizetik. Javasolta, hogy a többi tanulónak is nyújtson az
önkormányzat támogatást a tankönyvek vonatkozásában.

Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy a tankönyvtámogatás támogatására az önkormányzat jó célra költ.
Amennyiben beiskolázási támogatást kap a szülı, azt költheti másra is. Így viszont a tankönyvellátás minden
gyermek részére biztosítva lesz, a családok terheit csökkentve.
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az
elhangzottakat.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:

55/2009. (V.25.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004. (IX. 20.) rendelet (A továbbiakban
Rendelet) 6. §. (1) bekezdése alapján a uzsai községben állandó lakóhellyel
rendelkezı, általános iskolás gyermekek részére beiskolázási támogatást nyújt.
A Rendelet 8. §.(2) bekezdés e./ pontja alapján a támogatást természetben nyújtott
gyermekvédelmi ellátásként, a tankönyvek költségének megtérítésével biztosítja.
A tankönyvek árát közvetlenül az oktatási intézménynek utalja át.

Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselıket, hogy a májusfa kitáncolás 2009. június 13-án,
szombaton lesz.

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 16.15 órakor a Képviselı-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyzı
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