UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 638-6/2009.
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 30-án (szerda)
08.00 órai kezdettel megtartott 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

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyzı

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.
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.) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján
2.) Héra Alapítvány felhívására pályázat kiírása
3.) 2010. évi falunapi támogatásra pályázat benyújtása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzıt, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
adjon tájékoztatást a képviselı-testületi tagoknak.
Dr. Takács Nóra körjegyzı: A belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 2006. december 28án lépett hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követı három éven belül kell az irányelvben foglalt
rendelkezéseket átültetniük a hazai jogrendszereikbe.
A Magyar Közlönyben kihirdetésre került az irányelvet hazai jogba átültetı „A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól” szóló 2009. évi LXXVI. törvény ( továbbiakban:
kerettörvény ).
Áttanulmányozva a kerettörvényt megállapítható, hogy az irányelv nem vonatkozik olyan szolgáltatásokra,
amelyek nem gazdasági jellegőek, vagyis amelyeket az állam közérdekbıl nyújt, gazdasági megfontolásoktól
mentesen: pénzügyi, közigazgatás, közoktatás, közlekedés, egyes egészségügyi, szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások, adó-, illeték-, vám-, járulék- és egyéb, az államháztartás valamely alrendszerét megilletı
befizetési kötelezettségekkel összefüggı hatósági eljárás stb.
Fentiek alapján Uzsa Önkormányzatának valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a
szempontból, érinti-e valamely rendelkezése az irányelv valamely rendelkezését, minden rendelet esetében
Képviselı-testületi döntés szükséges.
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Célszerő elsıként meghatározni azon jogszabályok körét, amelyeket az irányelv rendelkezései nem érintenek
és errıl összevont határozatban dönteni (I: határozati javaslat). Az irányelvvel érintett rendeletek
felülvizsgálatát, szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az 2009. szeptember 30-ig lezáruljon (II.
határozati javaslat), tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést az Önkormányzati Minisztérium
részére 2009. október 31-ig meg kell küldeni.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte a körjegyzı szóbeli kiegészítését. Kérte a képviselıket a
napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatok elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
86/2009. (IX.30.) sz. uzsai határozat
Uzsa Község Önkormányzata Képviselı-testülete „A belsı piaci szolgáltatásokról” szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK számú irányelvébıl adódó jogharmonizációs feladatok végrehajtása során
megállapítja, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek szabályozási köre az irányelv rendelkezéseit nem érinti:
Rendelet száma
10/2003. (IX.15.)

Megnevezése

11/2003. (XII.1.)

Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázatokról
A köztisztviselık juttatásairól és támogatásairól

10/2004. (IX.20.)

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

13/2004. (IX.28.)

Az állattartás helyi szabályairól

7/2006. (IV.26.)

A helyi lakáscélú támogatásokról

2/2007. (II.14.)

A helyi építési szabályzatról

10/2007. (XI.22.)

Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról
A helyi adókról
Egyes önkormányzati hatósági hatáskörök
átruházásáról
Közüzemi csatornamő használatáért fizetendı
díjakról
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

16/2007. (XII.14.)
7/2008. (V.28.)
9/2008. (XI.26.)
1/2009. (II.11.)
4/2009. (V.26.)

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

5/2009. (V.26.)
6/2009. (V.26.)
7/2009. (VI.24.)
8/2009. (IX.16.)
9/2009. (IX.16.)

Határidı:
Felelıs:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól
Az Önkormányzat költségvetésérıl szóló
1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésérıl

2009. december 28.
Dr. Takács Nóra körjegyzı
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2006/123/EK számú
irányelv ….. cikke alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés j pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2 cikk (3) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés j pont
alapján
13 és 15 cikk
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján
2. cikk (2) bekezdés i pont
alapján

A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
87/2009. (IX.30.) sz. uzsai határozat
1.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjérıl szóló 4/2001. (VIII.15.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetıek a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
2.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
szóló 5/2002. (IV.23.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései összeegyeztethetıek a belsı
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
3.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl szóló
11/2004. (IX.28.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései összeegyeztethetıek a belsı piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
4.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelmérıl szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetıek a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
5.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a a talajterhelési díjról szóló 8/2006.
(IV.26.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései összeegyeztethetıek a belsı piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
6.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselı-testülete felülvizsgálta a közterület használatáról és az
üzemképtelen jármővek elhelyezésének rendjérıl szóló 20/2006. (XII.20.) Kt. rendeletét és megállapította,
hogy annak rendelkezései összeegyeztethetıek a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidı:
Felelıs:

2009. december 28.
(1-6 pont)
Dr. Takács Nóra körjegyzı
(1-6 pont)

2.) Héra Alapítvány felhívására pályázat kiírása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli elıterjesztés!)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Héra Alapítvány levélben megkereste az Önkormányzatot
egy pályázati lehetıséggel. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 435,7 M Ft adománnyal csatlakozott a HÉRA
alapítványhoz, abból a célból, hogy áramszámlán jóváírt pénztámogatást adjon az alapítvány a szociálisan
rászoruló fogyasztók számára. A pályázat lényege, hogy a benyújtott pozitív elbírálása esetén a
pénztámogatást áramszámlán jóváírás céljából a szolgáltatóhoz folyamatosan juttatja el az alapítvány. Ezen
pályázat keretében készpénz támogatás nem adható. Jelentkezési határidı: 2009. október 31. Javasolta, hogy a
pályázatot a településen írják ki a fogyasztók támogatása érdekében.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
88/2009. (IX.30.) sz. uzsai határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a villamos energia-számlán jóváírt támogatásra
a HÉRA Alapítvány felhívására.
A képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Kovács Károly polgármester
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3.) 2010. évi falunapi támogatásra pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli elıterjesztés!)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelettel közzétett pályázati felhívásra pályázat
benyújtását javasolja, a 2010. évi falunap rendezvényeinek támogatására. A pályázat a nettó költséget
támogatja, így az önerı a rendezvény nettó költségét terhelı ÁFA. A rendezvény címe Önállóság napja lenne.
Megkérdezte a képviselı-testületi tagokat, egyet értenek-e az elhangzottakkal.
Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy az Önállóság napja címet találónak tartja. Javasolta a pályázat
benyújtását.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete „Önállóság napja„ címmel 2010. augusztus 21. napján
rendezvényt szervez.
A tervezett rendezvény nettó költsége (igényelt támogatás):
A tervezett rendezvényt terhelı ÁFA:
A tervezett rendezvény bruttó költsége:

322.000,- Ft
62.500,- Ft
384.500,- Ft.

A Képviselı-testület a tervezett rendezvény megvalósításához pályázatot nyújt be az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelettel közzétett pályázati
felhívásra, a tervezett rendezvény nettó költségeinek támogatására.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztést terhelı általános forgalmi adót saját
költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

Kovács Károly polgármester: Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 08.15 órakor a
Képviselı-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyzı
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