UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 436/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 12-én (pénteken) 09.00 órai
kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária, Perger István és Szi Benedek Józsefné
képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra
Töreky Ottóné

körjegyző
pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető:

Lakatos Adrienn

ügykezelő

Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§ (9) bekezdése alapján szabályszerűen
került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.
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 határidejű
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
NAPIRENDEK:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet)
2.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
3.) Tájékoztató a helyi adók 2009. évi befizetésének teljesítéséről
4.) Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységéről
5.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
6.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv
7.) Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme
8.) Tájékoztató a motocross-pálya ügyében hozott másodfokú határozatról
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A napirendi
pontot vitára bocsátotta.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A rendelet-tervezet záró rendelkezéseit kiegészítését javasolta azzal, hogy a
rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését. A beruházások 2010.
évre vonatkozóan a koncepcióhoz képest nem változtak.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a rendelet-tervezethez képest annyi változást kell végrehajtani,
hogy a polgármester caffetériáját a köztisztviselőkéhez hasonlóan 10-es szorzóval kell számolni a rendeletben
szereplő 6-os szorzó helyett.
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy a módosításra miért van szükség.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Amely településen főállásban látja el a feladatot a polgármester ott a képviselőtestület dönt a keretösszegről, ami azonban nem térhet el a köztisztviselők számára meghatározott összegtől.
Kovács Károly polgármester: A 2010-es évben nincsen ruházati költségtérítés, étkezési utalvány, valamint
13. havi juttatás. Ehelyett van az úgynevezett caffetéria juttatás a polgármester részére.
Gábor Oszkár képviselő: Megkérdezte, hogy a caffetériában a meleg étkeztetés is benne van-e.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Lehetőség van rá, a polgármester döntése mit választ.
Kovács Károly polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2009. évi iparűzési adó
bevétel 32.000,- e Ft volt, a 2010-es évben az iparűzési adó bevételt 22.000,- e Ft-ra tervezik.
Szi Benedek Józsefné képviselő: A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint az idei évre tervezett jelentős mennyiségű beruházás
mellett 18.000,- e Ft tartalék az Önkormányzatnak biztonságot nyújthat. Az előző évi pénzmaradvány 31.000,e Ft. A költségvetés magas főösszege a sok megtakarításból adódik. Az állami támogatás 4.800,- e Ft, az SZJA
pedig 79,- e Ft. A költségvetés jelentős részét a saját működési bevételek, az adók teszik ki.
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: A sajátos működési bevétel közé sorolható a hulladékszállítás díja is.
Kovács Károly polgármester: A hulladékszállítás díját valóban az Önkormányzat fizeti, azonban az
egyedülállóknak nyújtott kedvezmény miatt ebből megtakarítása nem származik. A 2010. évi költségvetési
rendeletet elfogadásra javasolta.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester caffetériájára vonatkozó 10-szeres szorzó elfogadását
javasolta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
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18/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

1.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester 2010. évi cafetéria-juttatás

2.)

3.)
4.)
5.)

keretösszegét - 10-es szorzóval, ezer forintra kerekíve – a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői számára meghatározott keretösszeggel
azonos mértékben 387.000,-Ft. azaz Háromszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg.
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, hogy a Körjegyzőség közszolgálati szabályzatában szabályozott részletszabályok a polgármesterre is teljes
mértékben irányadók. A cafetéria jutatással kapcsolatos részletszabályok a határozat MELLÉKLETÉT képezik.
Uzsa Település Önkormányzata képviselő-testülete a kedvezményes adókulccsal rendelkező cafetéria elemeknél – a cafetéria-juttatás egy főre eső éves bruttó összegén belül – a kedvezményes adósávnál magasabb összegű választás lehetőségét nem engedélyezi.
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, hogy a cafetéria-juttatás keretösszegének felhasználásáról nyilatkozatát legkésőbb 2010. március 1-ig a körjegyzőnek 2 példányban leadni szíveskedjen.
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, amennyiben saját hibájából kifolyólag nem adja le a 4. pontban meghatározott határidőre a kitöltött és aláírt
cafetéria nyilatkozatát, akkor automatikusan a közszolgálati szabályzatban alapértelmezettként
beállított juttatási csomagban részesül, mely 2010. évben a következő:
CAFETÉRIA ALAPCSOMAG
2010. ÉVBEN:

1. Melegétkezési utalvány:
2. Üdülési csekk:
3. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás:

270.000 Ft/év
87.500 Ft/év
29.500 Ft/év

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv részét képezik.)
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:
3/2010. (II. 12.) uzsai Képviselő-testületi rendelet
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Az
Önkormányzatoknak minden évben közbeszerzési tervet kell készíteniük. Amennyiben az Önkormányzat nem
tervez olyan volumenű beruházást, mely közbeszerzési eljárás köteles, úgy a tervet nem kell elkészíteni,
azonban év közben, szükség esetén annak pótlása kötelező. Bár az útépítés 8.000,- e Ft lesz, a művelődési ház
felújítása 12.000,- e Ft, így a nettó 15.000,- e Ft-os közbeszerzési értékhatárt az Önkormányzat túllépi,
azonban az útépítést közbeszerzés során külön kell tekinteni az építéssel járó beruházásoktól, így nem
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. A közbeszerzés a beruházást meghosszabbítja, hiszen a
lefolytatása hosszadalmas és költséges is. A napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
19/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi közbeszerzési terv elfogadása” című
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5.
§. (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 2010. évre
összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor
elkészíti.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

3.) Tájékoztató a helyi adók 2009. évi befizetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt, kívánja-e szóban
kiegészíteni írásos előterjesztését.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2009. évi helyi adók
befizetésének teljesítését. Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az iparűzési adó bevétel az előirányzathoz képest 160 %-ban
teljesült.
Gábor Oszkár képviselő: Megkérdezte, hogy az építményadót kizárólag a bánya fizette-e, vagy mások is.
Kovács Károly polgármester: Építményadót a bánya, az erdészet, valamint a Nagy és Nagy Kft. fizet. Az
építményadó hátralék a Hubertus Étterem nem fizetése miatt keletkezett.
Gábor Oszkár képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy a helyi iparűzési adót 2010-től az APEH hajtja
be, melyet az állami adóhatóság oszt fel jogosultság alapján az egyes önkormányzatok között és utal ki az
önkormányzatok számlájára. Megkérdezte, hogy lakosságszám alapján történik-e a visszafizetés.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A 2010-es év átmenet az iparűzési adó szempontjából. A befolyt iparűzési adó
az önkormányzatok számlájára átutalásra kerül majd.
Gábor Oszkár képviselő: Kezelési költséget biztosan von majd le az APEH.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Erre vonatkozó információval nem rendelkezik.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint közölni kellene az Önkormányzatokkal, hogy a befolyt
iparűzési adó hány %-a kerül az önkormányzatok számlájára.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tudomása szerint a befolyt összeg teljes mértékben az Önkormányzatok
számlájára kerül átutalásra. A vállalkozó szempontjából a bevallás egyszerűbb lesz.
Kovács Károly polgármester: A 2009. évi adóbevételek jól teljesültek.
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
20/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi
adók befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést és a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Takács Nóra körjegyző

4.) Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: A polgármester 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót nem kívánta
szóban kiegészíteni.
Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
21/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységéről”
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 2009. évi tevékenységéről szóló – a
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

5.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előterjesztő: Szi Benedek Józsefné ügyrendi bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szi Benedek Józsefné képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy Uzsa Települési
Önkormányzat képviselő-testülete minden tagja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi
előírásoknak megfelelően, időben eleget tett.
Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
22/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jelentés az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő
határozatot hozza:
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Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szi Benedek Józsefné ügyrendi bizottság elnöke
Dr. Takács Nóra körjegyző

6.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt néhány szóban egészítse ki az írásos
előterjesztést.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv a
tavalyihoz hasonlóan készült. A Munkaügyi Központhoz véleményezésre megküldésre került.
Kovács Károly polgármester: Elmondta hogy a 2010-es évben 3 fő lett tervezve. Megkérdezte, hogy az év
során a közfoglalkoztatási terv módosítható-e.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terv szükség esetén év közben
módosítható, az a tavalyi évben is szükség volt módosításra.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy jelenleg 3 fő áll az önkormányzat alkalmazásában, a 4.
munkaerő a Kistérségen keresztül dolgozik az önkormányzatnál.
Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
23/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi
közfoglalkoztatási terve” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Település Önkormányzata
közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Képviselő-testülete

a

határozat

mellékletét

képező

2010.

évi

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg 5 napon belül
- a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltség, valamint
- a Magyar Államkincstár címére.
Határidő:
Felelős:

2010. február 20.
Kovács Károly polgármester

7.) Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári
Védelmi Kirendeltsége a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda támogatására vonatkozóan kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a 2010. évi költségvetésben nonprofit
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szervezetek támogatására 450,- e Ft lett tervezve. A tavalyi évben az önkormányzat 20,- e Ft támogatást
nyújtott részükre. Javasolta 2010. évben is 20,- e Ft-tal támogatni a Polgári Védelmi Irodát.
Perger István képviselő: Javasolta 20,- e Ft-tal támogatni a Polgári Védelmi Irodát.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy idáig nem volt rájuk szükség, bízik abban, hogy a jövőben
sem lesz. Kérte a javaslat elfogadását.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
24/2010. (II.12.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme”
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Polgári Védelmi Irodát 20.000,-Ft összeggel
támogatja.
A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására
tervezett alapból biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

8.) Tájékoztató a motocross-pálya ügyében hozott másodfokú határozatról
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a motocross-pálya
működéséhez elő volt írva a zajterhelési határérték bemérése. 2009. március 15-én a bemérés üzemi motorozás
mellett megtörtént. A mért érték belefért a határértékbe, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
meghatároz. Uzsa Település Önkormányzata fellebbezést nyújtott be, melyben a motorozás intenzitását
kifogásolta, hiszen az a méréskor meg sem közelítette a szokásos motorozási intenzitást. A fellebbezést az
országos Környezetvédelmi Felügyelőség nem vette figyelembe és helyben hagyta az elsőfokú határozatot.
Ezen határozat alapján azonban nem indokolt zajvédő fal építése. Úgy gondolja, ha az önkormányzat normál
motorozáskor méreti meg, a mért érték jóval meghaladja majd a megengedett zajszintet.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség a fellebbezést figyelembe vette, azonban abban az Önkormányzata zajvédő falra hivatkozott,
amely egy előző határozatban szerepelt. Ezt nem vették figyelembe, de emlékezteti a képviselő-testületet, hogy
erre a fellebbezés előtt felhívta a figyelmet. A 2000. évi CXII törvény 15. §-ban korábban a zajvédő fal elő
volt írva, azonban abban a zajvédelemre vonatkozó előírás módosult. Ezt a módosítást a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kellett, így nem volt szükség zajvédő fal építésére. A dB változott, így a határértékbe a
motocross-pálya belefér. Az Önkormányzat Bíróságra mehet, de sok értelmét nem látja.
Kovács Károly polgármester: Akkor fellebbezhetne az Önkormányzat, ha az eljárás során hibát észlelt volna.
Elmondta, hogy a zajkibocsátási határérték 45 dB, a mért érték viszont 50,5 dB volt.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Ekkor kérték a zajvédő fal építését.
Kovács Károly polgármester: Nem érti, miért nincs szükség zajvédő fal építésére.
Gábor Oszkár képviselő: A határérték 55 dB-re emelkedett, így a pálya a határértéken belül van.
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Dr. Takács Nóra körjegyző: A 2000. évi CXII. törvény 2008. december 01-től módosult, hatályon kívül
helyezésre került a zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó rész az üdülőkörzeti területeken. Uzsa település
üdülőkörzetnek számít.
Kovács Károly polgármester: Elő van írva, hogy a településen mekkora zajhatás lehet.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Abba ők beleférnek. Az Önkormányzatnak lehetősége van beméretni intenzív
motorozás mellett, majd új eljárást lehet indítani.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a másodfokú határozat kézhezvétele után beszélt a
székesfehérvári környezetvédelmi felügyelőséggel az ügyben, hogy az önkormányzat mit tud tenni. Ők azt a
tájékoztatást adták, hogy a jegyző a motorozást szabályozhatja, időkorlátot szabhat. A képviselő-testület a
pálya nyitva-tartására vonatkozóan határozatot hozhat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A motocross-pálya üzemeltetéséhez nem működési engedély, hanem a tapolcai
jegyző által kiadott használatba vételi engedély szükséges. Ez nem üzlet, teljesen más jellegű a folytatott
tevékenység, így a székesfehérvári környezetvédelmi felügyelőséggel történt egyeztetés után azt tudja
mondani, hogy használatba vételi engedély szükséges, melyet a tapolcai jegyző állít ki.
Kovács Károly polgármester: Kérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, nézzen utána, hogy a használatba vételi
engedélyt kiállító jegyzőnek van-e jogosultsága időkorlátot szabni a motocross-pálya nyitva tartásával
kapcsolatban.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Amennyiben működési engedély köteles volna a tevékenység, úgy a jegyző
szabhat korlátokat, azonban használatba vételi engedély esetében nem. Az eljáró hatóság használatba vételi
engedély esetén Tapolca Város Önkormányzata lesz.
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy a képviselő-testület tud-e valamit tenni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a fent említett esetben az eljáró hatóság Tapolca Város
Önkormányzata lesz, így a képviselő-testületnek nincs hatásköre.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a székesfehérvári ügyintéző azt az információt adta, hogy a
működési engedélybe a képviselő-testület határozattal korlátokat szabhat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Amennyiben működési engedély szükséges, úgy a képviselő-testület korlátokat
szabhat, azonban úgy gondolja, hogy ebben az esetben használatba vételi engedélyre lesz szükség. Ebben a
kérdésben nincs egységes állásfoglalás, így a minisztériumokból kér ez ügyben állásfoglalást.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a zajméréssel kapcsolatban előzetesen felkérte azt az urat, aki
a bányában mérte korábban a zajt. Ő ezt elvállalta. A zajmérést előre szükséges bejelenteni. Azonban a
törvénynek van egy pontja, mely szerint, amennyiben vélelmezhető, hogy a bejelentés befolyásolással bír, úgy
a bejelentéstől el lehet tekinteni.
Gábor Oszkár képviselő: Véleménye szerint az előző mérés is befolyásolva volt. Az előírt 11 motor helyett a
mérés idején 3 motor tartózkodott a pályán.
Perger István képviselő: Hiába volt a fellebbezés is, nem foglalkoztak azzal, hogy az Önkormányzat a
motorozás intenzitását kifogásolta. A kezdetekkor azért járult hozzá a képviselő-testület a motocross-pálya
létrehozásához, mert arról volt szó, hogy évi 2-3 verseny lesz, valamint a versenyek előtt 1 alkalommal edzés.
Kovács Károly polgármester: A motorozások megkezdésekor felveszi az említett úrral a kapcsolatot a mérés
miatt. Elmondta, amennyiben a versenyek száma nem haladja meg az évi 12 alkalmat, úgy az nem minősül
rendszeresnek, így a zajszinttel sem foglalkoznak. Tájékozódott arról is, hogy amennyiben a mérés során
magasabb az érték a megengedettnél és ez ellen az üzemeltető nem tesz, úgy az önkormányzat bírságolhat.
Kérte, hogy a 2005. évi jegyzőkönyvet vegyék elő, amelyben a rendezési terv módosítását tárgyalta a
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képviselő-testület. Arra kíváncsi, milyen formában lett előterjesztve Kalmár Sándor motocross-pályával
kapcsolatos kérelme. Úgy emlékszik, hogy évi 2-3 versenyről volt szó.
Perger István képviselő: Elmondta, hogy amennyiben több alkalmat kért volna az üzemeltető, úgy azt a
képviselő-testület elutasította volna.
Kovács Károly polgármester: Akkoriban az volt a lényeg, hogy a motocross-pálya a rendezési tervben
szerepeljen. Ezt az önkormányzat megvalósította, azonban most nem tud semmi korlátozást eszközölni.
Gábor Oszkár képviselő: Elmondta, hogy a jogszabályok mind az üzemeltető mellett szólnak, megemelték a
dB-t.
Madárné Németh Mária képviselő: A másodfokú határozatban az olvasható, hogy a rendelkezésre álló iratok
alapján az alábbiakat állapította meg. Megkérdezte, hogy a felügyelőségnek milyen iratok állnak
rendelkezésére.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Kalmár Sándor által átadott iratokból dolgoznak.
Madárné Németh Mária képviselő: Megkérdezte, hogy azokat az iratokat valaki jóváhagyta-e átadás előtt.
Kovács Károly polgármester: A felügyelőség hagyja jóvá a kérelmét a beadott iratok alapján. Az volt a cél,
hogy a rendezési tervben technikai sportok számára kijelölt területként szerepeljen.
Madárné Németh Mária képviselő: Elmondta, hogy az interneten az összes motocross-pálya között Uzsa is
szerepel.
Kovács Károly polgármester: Az üzemeltető motorsport egyesületet hozott létre. Ő ügyes volt az évek alatt.
A képviselő-testületet kérte a rendezési terv módosítására, valamint évi 2-3 alkalommal verseny
engedélyezésére. Elmondta, hogy tavasz folyamán mérés lesz, mely után ismét eljárást lehet indítani. Eleinte a
bánya zajmérő műszerével kell mérni, majd több mérés után kellene szólni a hivatalos zajmérőnek.
Perger István képviselő: Elmondta, hogy nehezíteni lehetne az üzemeltető dolgát azzal, hogy a pálya
megközelítését az önkormányzati úton a képviselő-testület korlátozza, táblát helyez ki. A pálya három útról
közelíthető meg, véleménye szerint korlátozásokat szükséges eszközölni.
Kovács Károly polgármester: A javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy jogilag utána kell nézni.
Perger István képviselő: Úgy gondolta, hogy képviselő-testületi határozattal a korlátozást be lehetne vezetni.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy tudomása szerint az Ady Endre utca teljes hosszában nem az
önkormányzat tulajdonát képezi.
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 09.45 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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