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UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
8321 Uzsa, Lázhegy út 21. 

 
Ügyiratszám: 638-3/2009. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 15-én (kedd) 

15.00  órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa 
 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester 
 Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester 
 Gábor Oszkár, Perger István és Szi Benedek Józsefné képviselı 

 
Távolmaradását jelezte: Táborosi László képviselı 
 
Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 Gutmajer Tiborné fımunkatárs 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Lakatos Adrienn 
 
Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa Települési 
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 11.§ (9) bekezdése alapján szabályszerően került összehívásra, 
a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselıbıl 5 képviselı jelen van, így az ülés 
határozatképes. A Képviselı-testület ülését megnyitotta.  
 
Napirend elıtt tájékoztatta a képviselı-testületet a 2009. május 21. óta eltelt idıben, átruházott hatáskörben 
meghozott polgármesteri döntésekrıl. Ennek keretében elmondta, hogy átmeneti segélyben 2 fı részesült, összesen: 
25.000,- Ft összegben; szülési-, temetési-, lakásfenntartási támogatás nem lett megállapítva. 
 
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás.  
 
(A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejő 
határozatokról szóló jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerő határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapít 
meg:  
 
N A P I R E N D E K: 
 
1.) Uzsa Települési Önormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet) 
2.) Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
3.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl és módosításáról (rendelettervezet) 
4.) Tankönyvtámogatás 
5.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában való részvétel 
6.) Tapolcai Rendırkapitányság támogatási kérelme az EHY-005 VW Trandsporter rendırségi autó 
felújításához 
7.) Kalmár Sándor Uzsa külterület 0219 hrsz-ú ingatlanon kialakított motor cross pálya ügye 
8.) Kultúrház – Presszó kályha csere 
9.) Segítségkérés a Veszprém Megyei gyermekek és fiatalkorúak egészségügyi, mentális állapotának, 
életmódjuknak a javítása érdekében 
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10.) Önkormányzati dolgozók gyermekeinek beiskolázási támogatása 
 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA : 
 
1.) Uzsa Települési Önormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet) 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos elıterjesztést a képviselık megkapták. Az elıterjesztés 
szöveges részében részletesen kifejtésre került a költségvetési rendelet módosításának magyarázata.  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet tervezet elfogadását kérte. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
8/2009. (IX. 16.) 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.) Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a képviselık az írásos elıterjesztést megkapták. Gutmajer Tiborné 
az elıterjesztés szöveges részletesen kifejtette az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetésének teljesítését. 
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
64/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a „Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2009. I. félévi 
költségvetésének teljesítésérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot hozza:  
 
Uzsa Települési Önkormányzat képviselı-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. I. félévi 
költségvetés teljesítésének 
 bevételi fıösszegét   45.316.- e Ft-ban 
 kiadási fıösszegét   24.173.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
 

Bevételek       ezer forintban 
Megnevezés Er.elıir. Módosított Teljesítés 
Intézményfinanszírozás mőködési    
Önkormányzat költségvetési támogatás 6168 10118 7256 
Intézményi saját bevétel 36081 35720 21017 
Elızı évi pénzmaradvány 17043 17043 17043 
Összesen 59292 64681 45316 

 
Kiadások       ezer forintban 
Megnevezés Er.elıir. Módosított Teljesítés 
Felhalmozási kiadás 7725 14044 6175 
Rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatások 

8096 8369 4079 

Állományba nem tartozók juttatásai 1320 1320 480 
Munkaadókat terelı járulékok  2871 2956 1235 

Átadott pénzeszköz müködtetés 12701 13779 6618 
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Készletbeszerzések 750 1000 237 
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások) 

9475 9675 4313 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció) 

2490 2540 928 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 99 99 108 
Költségvetési tartalék 13765 10899  
Kiadások összesen: 59292 64681 24173 

 
Határid ı:  2009. szeptember 15. 
Felelıs:  Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 
 
3.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl és módosításáról (rendelettervezet) 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos elıterjesztést a képviselık megkapták.  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyzı. Elmondta, hogy a helyi rendeletek áttekintése során derült ki, hogy több rendelet 
hatályon kívül helyezése nem történt meg. Több 2004, 2005. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezése sem 
történt meg.  
 
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet tervezet elfogadását kérte. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
9/2009. (IX. 16.) uzsai Képviselı-testületi rendelet 
az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérıl 
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Tankönyvtámogatás 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos elıterjesztést a képviselık megkapták. Az uzsai diákokat 
minden évben biztosítják a tankönyvtámogatást. Az elmúlt évben 8.000,-Ft volt a vidéki általános iskolások 
támogatása, a középiskolások és fıiskolai hallgatókat pedig 10.000,- Ft összeggel támogatták. Jelenleg 4 fı uzsai 
gyermek jár vidéki általános iskolába, 13 fı középiskolás, és 3 fı fıiskolai hallgató szerepel az elıterjesztésben, 
azonban még tegnap is adtak le tankönyv számlákat a körjegyzıségen. Az elıterjesztésben a tavalyi összeg szerepel, 
megkérdezte a képviselıket, hogy ebben az évben is ezt az összeget adják?  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Perger István képviselı: Javasolta, hogy maradjon a tavalyi összeg.  
 
Kovács Károly polgármester: További kérdés hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat elfogadását 
azzal, hogy a vidéki általános iskolás tanulók 8.000,-Ft, a középszintő oktatási intézmény tanulók 10.000,-Ft, 
valamint a fıiskolai, egyetemi hallgatók 10.000,-Ft/fı támogatásban részesülnek. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
65/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. évi tankönyvtámogatás címő elıterjesztést megtárgyalta 
és a következı határozatot hozza: 
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Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja azon nappali tagozatos oktatási intézményben 
tanulókat, hallgatókat, akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív tankönyvtámogatást, az alábbi 
összeggel: 
 

Vidéki általános iskolás tanuló:    8.000,- Ft 
Középszintő oktatási intézményben tanuló: 10.000,- Ft 
Fıiskolai, egyetemi hallgató:   10.000,- Ft 

 
Határid ı:  2009. szeptember 30.  
Felelıs:  Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 
5.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában való részvétel 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Ebben az évben is megkapták a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztató csomagot, melyre már érdeklıdı is volt. Most a képviselı-testületnek az 
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozási szándékáról kell dönteni. Személy szerint javasolja a csatlakozást. Az elmúlt 
évben 5.000,-Ft-al támogatták a pályázókat. 
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester. Javasolta az ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozást    5.000,-Ft/fı 
támogatási összeggel. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
66/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 
 
Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete a fenti elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot 
hozta: 
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához az Általános Szerzıdési Feltételek elfogadásával.  
2.) Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóság részére, határidıre történı megküldésére.  
 
Határid ı:  2009. szeptember 30. 
Felelıs: Kovács Károly polgármester 
   Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 
 
Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete a fenti elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot 
hozta: 
 

1. Uzsa Települési Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretén belül 2010. évi fordulójában az Általános Szerzıdési 
Feltételek elfogadásával: 

 
a.. „A” típusú pályázatot : melyre azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, 

hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  a képzésre vonatkozó 
keretidın belül, államilag támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
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 b. „B” típusú pályázatot: melyre azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, 
hátrányos szociális helyzető (a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolás, 
illetve felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény 
keretében államilag támogatott, teljes idejő (nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

2. Az „A” és „B” típusú pályázat esetén ösztöndíjra jogosult a pályázó ha, vele egy háztartásban élık egy fıre 
jutó jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át, (42.750 Ft-ot) 

3. A pályázatok elbírálása során elınyt élvez az a pályázó , aki: 
a.  árva vagy félárva, 
b. a családjában lévı eltartottak száma 3 vagy annál több, 
c. gyermeket nevel , 
d. egyedül neveli gyermekét, 
e. valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylı beteg vagy 

rokkant van, 
f. eltartója, szülıje munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
g. nem részesül kollégiumi ellátásban. 

4. Az ösztöndíj mértéke: 5.000 Ft /fı/hó. 
5. Az ösztöndíj idıtartama: 

a. „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév 
második, és a 2010/2011. tanév elsı féléve.) 

b. „B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév, a 
2011/2012. tanév, és a 2012/2013. tanév)  

 
6. Mindkét pályázat benyújtási határideje 2009. október 30. 
7. A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 23. 
 
Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 
 
6.) Tapolcai Rendırkapitányság támogatási kérelme az EHY-005 VW Transporter rendırségi autó 
felújításához 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Tapolcai Rendırkapitányság támogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Tapolcán Baleset Megelızési Bizottság mőködik, melynek ülésére a polgármesterek meghívást 
kaptak. A bizottság autót szeretne megvásárolni, melyet több célra szeretnének használni, többek között sebesség 
mérés. A Veszprém Megyei Rendırkapitányság biztosítana egy gépjármővet Tapolca Város 
Rendırkapitányságának, azonban az autó motorhibás, melynek javítási költsége 400.000,-Ft. A megbeszélésen 
abban állapodtak meg, hogy a polgármesterek a képviselı-testületek elé terjesztik a támogatási kérelmet azzal, hogy 
50.000,-Ft-tal támogatják a Rendırkapitányságot. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 300.000,-Ft 
támogatási összeget biztosít, Szencz Lajosné vállalkozó pedig 100.000,-Ft támogatás biztosít.  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 

 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tapolcai Rendırkapitányság támogatási kérelme az EHY-
005 VW Transporter rendırségi autó felújításához” címő elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot 
hozza:  

 
1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete a Tapolcai Rendırkapitányságot, az EHY-005 VW 
transporter típusú rendırségi autó felújítása céljából 50.000,- Ft összeggel támogatja. 
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A támogatási összeget az önkormányzat 2009. évi költségvetésben a NONPROFIT szervek támogatására 
tervezett alapból biztosítja. 
 
2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összeg Tapolcai Rendırkapitányság 
részére történı átutalásához szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Kovács Károly polgármester 

 
 
7.) Kalmár Sándor Uzsa külterület 0219 hrsz-ú ingatlanon kialakított motor cross pálya ügye 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a képviselık az írásos elıterjesztést megkapták. Elmondta, hogy a 
motor cross pályán zajkibocsátási szintmérést végeztek 2009. március 15-én. Több helyi lakossal személy szerint is 
figyelemmel kísérte a mérést, s arra a megállapításra jutott, hogy közel sem azt az üzemi szintet mérték, mint 
amilyen zaj hatás a motorozások alkalmával tapasztalható volt, vagyis nem a valós zajszint lett rögzítve. Ezzel az 
eredménnyel fordult Kalmár Sándor a székesfehérvári Környezetvédelmi Felügyelıséghez, ez alapján kért az 
üzemeltetı zajkibocsátási határértéket. A képviselı-testületnek nincs is azzal a zajkibocsátást megállapító 
határozattal problémája, mert ha az abban meghatározottakat be tudják tartani, akkor éjjel-nappal motorozhatnak. A 
problémát a határozat indokolási részében látja, többek között erre észrevételt tett a Környezetvédelmi Felügyelıség 
felé, leírta feléjük azt, hogy nem mindig megfelelı számú motorral voltak a pályán a mérés alatt. A pályán 
tartózkodás ideje sem annyit, mint amennyit a pálya üzemeltetıje megadott a Környezetvédelmi Felügyelıségnek. 
Többek között azt is szóvá tette, hogy a mérés nem üzemi körülmények között mőködött, hanem nagyon 
visszafogottan. A motorozás intenzitása meg sem közelítette azt, amit produkálni szoktak a pályán. Ezt az észrevételt 
az indokolásban az ügyintézı nem említette meg. Hivatkozott a motorok számára, a motorok pályán tartózkodási 
idejére. Úgy gondolja, hogy a határozatot mindenképpen meg kell fellebbezniük, mivel ha az építéshatósághoz 
használatbavételi engedélyezésre benyújtja kérelmét a pálya üzemeltetıje, ahol a bemérés a határértéken belüli volt, 
így a pályára a használatbavételi engedélyt meg fogja kapni az üzemeltetı, zajvédı fal nélkül, mivel a mérési 
eredmény alapján a zajszint nem éri el a határértéket. Köztudomású, hogy a pályán nem tudják tartani azt a szintet, 
amely a méréskor rögzítve lett, s ekkor már a pályát üzemeltetıt sem fogja érdekelni, amikor már megkapta a 
pályának a használatbavételi engedélyét. Valamilyen úton-módon ennek kellene elébe menni, valahogy megtámadni 
azt, hogy zajvédı fal nélkül ne kapjon Kalmár Sándor használatbavételi engedélyt. Elızıleg a Környezetvédelmi 
Felügyelıség elıírta a zajvédı falat. 
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Perger István képviselı: Hivatkozni kellene az önkormányzatnak a korábbi zajszint mérésnél a zajvédı fal 
kikötéséhez. Melyik cég végezte elızıleg a mérést? 
 
Kovács Károly polgármester: Ugyan az a cég végezte, mint most a mostani mérést.  
 
Dr. Takács Nóra körjegyzı: A fellebbezésben csak a mostani határozatra vonatkozóan lehet hivatkozni, a korábbi 
határozatban szereplı zajvédı falra vonatkozóan nem lehet belevenni, valamint a polgármester által írt levél egyik 
részére hivatkoztak a határozatban, a másik részére azonban nem, erre lehetne még hivatkozni. A korábbi határozatra 
vonatozóan azért nem lehet hivatkozni, mert annak a fellebbezési határideje már lejárt.  
 
Perger István képviselı: Nem a falra kíván hivatkozni, hanem a zajszintre. 
 
Kovács Károly polgármester: Az építéshatóság azért utasította el a használatbavételi engedély kiadását, az eljárást 
megszüntette, mert Kalmár Sándor nem építette meg a zajvédı falat, amit a korábbi környezetvédelmi hatóság általi 
határozatban elıírtak. Mint azt már elızıleg már elmondta, ez év március 15-én zajszint mérést végeztek, ahol olyan 
zajszintet produkáltak, amely az elıírásnak megfelelt. 
 
Gábor Oszkár képviselı: A zajszint mérést úgy végezték el, hogy három motort alapjáraton járattak, ez azonban 
nem felel meg a versenyeken tapasztalható zaj szintnek. Sajnos nem tudják bizonyítani, hogy a mérés nem valós. Le 
kellett volna fotózniuk bizonyításképpen, hogy hány motor volt a pályán a mérés ideje alatt.  
 
Kovács Károly polgármester: 56.250,-Ft a fellebbezésnek a díja. A határozatot mindenképpen meg kell 
fellebbezni. 
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Perger István képviselı: A határozatban szereplı adatok nem fedik a valóságot. Tanújuk van, akik a pályát figyel a 
zajméréskor. Sem a motorok száma, sem a motorok intenzitása nem felel meg a valóságnak. 
 
Kovács Károly polgármester: Nem a zajszint mérı hitelességét vonják kétségbe, azt nem támadhatják, hanem a 
motorok darabszáma, intenzitása nem fedi a valóságot, ezzel tudják indokolni a határozat fellebbezését. A zajszint 
méréskor volt, amikor egy motor volt a pályán, erre is tud tanút hozni.  
 
Dr. Takács Nóra körjegyzı: Megismételte, hogy a fellebbezésben a korábbi határozatra nem, csak a mostani 
határozatra lehet hivatkozni.  
 
Kovács Károly polgármester: Kalmár Sándor azt akarja a zajszint mérés eredményével elérni, hogy ne kelljen neki 
a zajvédı falat megépítenie. Nem a motorok száma a probléma, hanem a motorozás intenzitása.  
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség 2009. augusztus 26-i határozata ellen a motor cross pálya zajkibocsátási határérték megállapítása 
ügyében nyújtsanak be fellebbezést. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
69/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 

 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kalmár Sándor Uzsa külterület 0219 hrsz-ú ingatlanon 
kialakított motor cross pálya ügye” címő elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot hozza: 

 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2009. augusztus 26-i határozata ellen a motor 
cross pálya zajkibocsátási határérték megállapítása ügyében fellebbezést nyújtson be.  
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a körjegyzıt, hogy a polgármesterrel egyeztetve a 
fellebbezéssel kapcsolatos jogi lépéseket tegye meg.  

 
Határid ı: 2009. szeptember 30. 
Felelıs: Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyzı 

 
 
8.) Kultúrház – Presszó kályha csere 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a presszó bérlıje, Dikovecz Éva már két éve is szóban kérte tıle, 
hogy a presszóban a kályha cseréjéhez járuljon hozzá a képviselı-testület. 2007. évben abban maradtak, hogy nem 
tudják a támogatást biztosítani. Ebben az évben ismét megkereste a bérlı ez ügyben. Kandallót már 120.000,-Ft-tól 
lehet vásárolni, amit nézett, az 135.000,-Ft-ba kerül a legdrágább.  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Gábor Oszkár képviselı: A legolcsóbb kandalló mennyibe kerül? Érdemes lenne Veszprémben is megnézni több 
helyen, ott nagyobb a kínálat.  
 
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: Figyelembe kell venni a fuvarköltséget is.  
 
Kovács Károly polgármester: 119.000,-Ft volt a legolcsóbb.  
 
Kovács Károly polgármester: Gondolt arra is, hogy ahol a traktorok vannak, abba a helyiségbe beállítanák, s télen 
főthetnék azt a helyiséget.  
További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kultúrház Presszó kályha csere” címő elıterjesztést 
megtárgyalta és a következı határozatot hozza: 

 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul a Kultúrház Presszó kályha cseréjéhez bruttó 
135.000,-Ft. összegben, a 2009 évi költségvetés tartaléka terhére.  
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a költségvetési ügyintézıt a 2009 évi költségvetés ennek 
megfelelı módosítására.  
 
Határid ı: 2009. szeptember 30. 
Felelıs: Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyzı 
 
9.) Segítségkérés a Veszprém Megyei gyermekek és fiatalkorúak egészségügyi, mentális állapotának, 
életmódjuknak a javítása érdekében 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke levélben kereste meg az 
önkormányzatokat, segítségüket kérve a fiatalok egészsége és egészséges életmódjának jövıjük szempontjából.  
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Szi Benedek Józsefné képviselı: Mint védını, tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a védınık az óvodás és 
iskoláskorúak körében a levélben leírt szőrıvizsgálatokat elvégezték. A közgyőlés elnökének levelével egyetért, 
azonban nem érti, hogy miben kérik az önkormányzatok segítségét. Nem érti a levelet, anyagi támogatást kérnek? 
 
Kovács Károly polgármester: Nem érti, hogy az önkormányzatok miben tudnának segíteni. Az oktatási 
intézményeik a lehetıségeikhez képest mindent megtesznek  
 
Dr. Takács Nóra körjegyzı: A levél lényegében csak tájékoztató jellegő, nem anyagi segítségkérésrıl van szó. Azt 
kérték az önkormányzatoktól, hogy az elmúlt öt évben amennyiben volt a levélben leírtaknak megfelelı 
szőrıvizsgálat, akkor annak az eredményét küldjék meg. Mivel a településeken ilyen vizsgálatok nem voltak, így a 
levél számukra csak tájékoztató jellegő. Errıl a képviselı-testületnek határozatot sem kell hoznia, nem anyagi 
támogatás kérésérıl van szó.  
 
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester. Addig amíg a gyerekek cigarettára kapnak pénzt a szülıktıl, addig a 
képviselık, valamint a pedagógusok mit tehetnek? 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – alakszerő 
határozathozatal nélkül – a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlés Elnökének tájékoztató levelét – a Veszprém 
megyei gyermekek és fiatalkorúak egészségügyi mentális állapotának, életmódjuknak a javítása érdekében tett  
 
10.) Önkormányzati dolgozók gyermekeinek beiskolázási támogatása 
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Uzsa önkormányzat dolgozói ebben az évben is érdeklıdtek tıle, hogy kaphatnak-e 
gyermekeik után beiskolázási támogatást. Ebben az évben a költségvetés tervezésekor erre nem gondoltak, ezt be 
lehetett volna tervezni. Javasolta, hogy ebben az évben is gyermekenként 15.000,-Ft összeg támogatást biztosítsanak 
az önkormányzat dolgozóinak. 
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
71/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az „Uzsa Települési Önkormányzat dolgozói részére 
iskolakezdési támogatás nyújtása” címő elıterjesztést megtárgyalta és a következı határozatot hozta: 



 9  

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete Uzsa Települési Önkormányzat azon dolgozóit, 
akiknek általános iskolás vagy középiskolás gyermekük van, egyszeri adómentes iskolakezdési 
támogatásban részesíti. Az iskolakezdési támogatás mértéke 15.000,-Ft gyermekenként. 

2.) Iskolakezdési támogatásban az alábbi személyek részesülnek: 

a.) Söveges Károly   2 gyermek után  30.000,-Ft 

b.) Gergelics Tiborné  1 gyermek után  15.000,-Ft 

Összesen:        45.000,-Ft 

3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetésben a tartalék terhére 45.000-Ft 
értékben iskolakezdési támogatást nyújt. Felkéri a költségvetési ügyintézıt ennek megfelelıen a 2009. évi 
költségvetés módosításáról.  

 
Határid ı:  2009. október 31. 
Felelıs:  Kovács Károly polgármester 

 
 

Kovács Károly polgármester: Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 15.45 órakor a 
Képviselı-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyzı 

 


