UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 436-7/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 18-án (szerdán)
17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Ülés helye:

Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Perger István 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 4 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a 2010. évi tankönyvtámogatással kért kiegészíteni.
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:

NAPIRENDEK:
1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2.) 2010. évi tankönyvtámogatás
3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Felkérte Dr.
Takács Nóra körjegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületi
tagokat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Magyar Köztársaság elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását 2010. október 3. napjára tűzte ki. A képviselő-testületnek 2010. augusztus 22. napjáig kell a helyi
választási bizottság tagjait megválasztani. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a tagokkal a
kapcsolatot felvette, a bizottsági tagságot illetve póttagságot megválasztásuk esetén vállalják, személyükkel
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Javasolta a képviselő-testületnek bizottsági tagként Stallerné Süle
Beáta, Böde Péter Józsefné, Ribáné Horváth Andrea, Gőgös Imréné, Márkus Szilvia, póttagként Fekete
Zoltánné uzsai lakosok megválasztását. Uzsa településen képviselő-jelölt az a személy lehet, aki 4
ajánlószelvényt összegyűjt, polgármester-jelöltnek pedig 12 ajánlószelvényre van szüksége. A választási
névjegyzék 2010. augusztus 18. és 22. napja között megtekinthető. Az ajánlószelvények a település lakossága
részére kiküldésre kerültek.
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Kovács Károly polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
53/2010. (VIII.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása”
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2)
bekezdése alapján az Uzsa községben működő 001. számú szavazókör helyi választási bizottságának tagjait az
alábbiak szerint választja meg:
001. sz. szavazókör:
Uzsa, Kultúrház Petőfi u. 1.
A helyi választási bizottság tagjai, póttagjai:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Póttag:
Határidő:
Felelős:

Stallerné Süle Beáta
Böde Péter Józsefné
Ribáné Horváth Andrea
Gőgös Imréné
Márkus Szilvia
Fekete Zoltánné

Uzsa, Liget u. 3.
Uzsa, Liget u. 54.
Uzsa, Hársfa u. 15.
Uzsa, Szabadság tér 4.
Uzsa, Lázhegy u. 1.
Uzsa, Liget u. 27.

2010. augusztus 22.
Dr. Takács Nóra körjegyző

2.) 2010. évi tankönyvtámogatás
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a 2010. évi költségvetésben tankönyvtámogatásra 400.000,Ft áll rendelkezésre, melyből a közös fenntartású általános iskolában tanuló általános iskolások tankönyve
várhatóan 100.000,- Ft lesz. A tavalyi évben az Önkormányzat az általános iskolások részére 8.000,- Ft, a
középiskolások és felsőoktatási intézményben tanulók részére 10.000,- Ft tankönyvtámogatást nyújtott. Ez a
támogatás nem tévesztendő össze a beiskolázási támogatással. Vannak olyan családok, akik alanyi jogon
ingyenes tankönyvben részesülnek, ők az Önkormányzattól nem kaphatnak tankönyvtámogatást. A
gyermeknek iskolalátogatási igazolást és tankönyvről számlát kell hozni, hiszen az Önkormányzat nem tudja,
ki jogosult az oktatási intézményben ingyenes tankönyvre. Az ismert az Önkormányzat számára, hogy aki
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ingyenes tankönyvet kap.
Madárné Németh Mária képviselő: Az iskolalátogatási igazolás és tankönyv számla bekérésekor figyelni
kell a határidőre, hiszen a középiskolások és egyetemisták részére csak később áll rendelkezésre, hiszen ott az
oktatás később kezdődik.
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagok javaslatait a tankönyvtámogatás összegére
vonatkozóan.
Perger István képviselő: A tavalyi összeget 1.000,- Ft-tal javasolta megemelni. Nagy a szegénység, ha a
keretbe belefér, akkor emeljen a képviselő-testület.
Kovács Károly polgármester: Nem javasolta a 2009. évi összegek emelését.
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További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
54/2010. (VIII.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi tankönyvtámogatás című előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-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:
Középszintű oktatási intézményben tanuló:
Főiskolai, egyetemi hallgató:
Határidő:
Felelős:

8.000,- Ft
10.000,- Ft
10.000,- Ft

2010. szeptember 30.
Kovács Károly polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

3) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának
megvalósítása” elnevezésű pályázattal az előkészítésre támogatást nyert. Az előkészítés hamarosan lezárul és a
II. fordulóra (a 100%-ban támogatott kivitelezés) pályázat benyújtása legkésőbb november 30-ig lehetővé
válik. Lehetőség nyílt továbbá arra, hogy a meg nem valósult műszaki tartalmat a projektből kivonva
módosítsa a Társulás a projekt tartalmát. A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséhez kiegészítő
beruházásként a kivont műszaki tartalmat aktualizálva és a jelen igényekhez igazítva a KEOP-1.1.1./B
pályázat keretében kíván forrást szerezni a Társulás. Mindkét pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele,
hogy a Társulási Megállapodás tartalmazza KEOP eljárási szabályoknak megfelelő rendelkezéseket. A
módosított, minden Társulási tag önkormányzat által elfogadott és aláírt Társulási Megállapodást csatolni kell
a pályázatokhoz. A módosítások tartalmazzák, hogy a lebontandó hulladéklerakók rekultivációját annak a
településnek kell finanszíroznia, akinek a közigazgatási területéhez tartozik. A módosítások az
Önkormányzatokat és a lakosságot nem terhelik többlet költséggel.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
55/2010. (VIII.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat
1.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a
Társulási Tanács 28/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot a Társulásnak megküldje.
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3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű
Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kovács Károly polgármester

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 17.50 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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