UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 436-1/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 23-án (kedden) 17.45 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye:

Művelődési Ház, Lesencetomaj

Jelen vannak:
Kovács Károly polgármester
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester
Madárné Németh Mária, Gábor Oszkár, Perger István és Szi Benedek Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

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 6 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
NAPIRENDEK:
1.) Uzsa község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
2.) Polgármesteri költségátalány változása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Uzsa község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondta,
hogy Uzsa Települési Önkormányzat településrendezési tervének módosítását követően a jóváhagyott anyagot
a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal állami főépítésze áttekintette, melyben a HÉSZ-szel kapcsolatosan az előterjesztésben ismertetett észrevételeket tette. Javasolta a főépítész által tett észrevételeknek
megfelelően módosítani a helyi építési szabályzatot. A napirendi pontot vitára bocsátotta.
Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet tervezet elfogadását kérte.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:
4/2010. (II. 24.) uzsai Képviselő-testületi rendelet
Uzsa község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.) Polgármesteri költségátalány változása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés!)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az SZJA törvény a polgármesteri és képviselői költségtérítés,
illetve költségátalány adózására és elszámolására 2010. január 01-jétől hatályos új rendelkezéseket állapított
meg, melyek alapján az elszámolás három lehetőség szerint történhet. A lehetőségek közül a tényleges
kiküldetést választotta, melyet havonta 1700 km-ben javasolt megállapítani. Kérte a képviselő-testületi
tagokat, hogy javaslatát fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így az alpolgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
26/2010. (II.23.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri költségátalány változása” című
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Károly polgármester úr részére költségátalányt
nem állapított meg, részére a saját gépjármű használatát havonta 1700 km elszámolásával biztosítja.
2.) Az elszámolás kiküldetés formájában valósul meg 9,- Ft/km, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal által közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolás szerint.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 17.55 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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