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

 
Ügyiratszám: 436-4/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 28-án (pénteken) 

16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Polgármeteri Hivatal, Uzsa 
 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester 

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

 
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 5 képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.  
 
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:  
 
N A P I R E N D E K :  
 
1.) Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról 
2.) Badacsonytomaji okmányiroda létesítéséhez hozzájárulás 
3.) Uzsa, Petőfi út 1. sz. alatti 559. hrsz-ú ingatlanból bérbe adott konyha-étkező helyiségek bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 
 
 
 
N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1.) Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi 
önkormányzatoknak minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó 
értékelést kell készíteniük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-
testület elé kell terjeszteni, majd a megyei gyámhivatal részére meg kell küldeni. Az átfogó értékelés az 
önkormányzat vonatkozásában határidőben elkészült, azt a képviselő-testületi tagok megkapták. A napirendet 
vitára bocsátotta. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester az átfogó értékelést elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 



 2  

 
46/2010. (V.28.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete az „ Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2009. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének ellátásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza:  
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja. 
 
Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés megküldésére a Közép-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltsége 
részére. 

 
Határidő: 2010. május 31.  
Felelős:  Dr. Takács Nóra körjegyző 

 
 

2.) Badacsonytomaji okmányiroda létesítéséhez hozzájárulás 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 

 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Badacsonytomaj város Önkormányzata levélben kereste meg 
az Önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá a Városháza épületében létesítendő okmányirodához. Véleménye 
szerint a tapolcai okmányiroda tehermentesítve lenne. A hozzájáruló nyilatkozatot javasolta megadni azzal, 
hogy az okmányirodák létesítéséről és illetékességi területéről szóló kormányrendelet szerint továbbra is a 
Tapolcai Okmányiroda illetékessége alá kíván tartozni. 

 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérte a javaslat elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
47/2010. (V.28.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a Badacsonytomaji Okmányiroda 
létesítéséhez. 
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Okmányirodák 
kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1. § (2) – (3) bekezdése 
tekintetében továbbra is a Korm. rendelet mellékletében 18. 9 pont alatt felsorolt Tapolcai Okmányiroda 
illetékessége alá kíván tartozni. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Kovács Károly polgármester 
 
 
3.) Uzsa, Petőfi út 1. sz. alatti 559. hrsz-ú ingatlanból bérbe adott konyha-étkező helyiségek bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Uzsa Község Önkormányzata Mikola Flóriánné vállalkozóval 
2005. július 11. napjától 2010. július 10. napjáig terjedő időszakra bérleti szerződését kötött az Uzsa, Petőfi u. 
1. szám alatt található kultúrház megnevezésű ingatlanból a konyha-étkezőként használt helyiségek 
vonatkozásában. Mivel a konyhára továbbra is igény lenne, így Mikola Flóriánné vállalkozó kérelmet nyújtott 
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be az Önkormányzathoz a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozóan. A bérleti szerződés 
meghosszabbításának jogi akadálya nincs, ezért javasolta a szerződés meghosszabbítását. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
48/2010. (V.28.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Uzsa, Petőfi út 1. sz. alatti 559. hrsz-ú ingatlanból 
bérbe adott konyha-étkező helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
 
Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Uzsa, Petőfi út 1. sz. alatti 559. hrsz-ú 
ingatlanból a konyha-étkező helyiség további 5 éves időtartamra történő bérbe adásához Mikola Flóriánné 
(Tapolca, Juhász Gy. u. 78. sz.) vállalkozó részére a határozat 1. számú mellékletét képező bérleti 
szerződésben foglaltak alapján. 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse 
meg a vállalkozóval és erről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztassa. 
 
Határidő:  2010. július 10. 
Felelős:  Kovács Károly polgármester 

 
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 16.40 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyző 

 


