UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 436-12/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-ei
(csütörtök) 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről

Az ülés helye:

Uzsa, Művelődési Ház

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária, Perger István, Sári Lajos képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Stallerné Süle Beáta HVB elnöke; Gőgös Imréné,
Böde Péter Józsefné, Márkus Szilvia HVB tagok; Völgyi Antalné iskola
igazgató; Nyírő-Bognár Mária óvodavezető; Dr. Benedek Ádám háziorvos;
Krizbai Rita védőnő; Gábor Oszkárné „Együtt Egymásért” Szolgálat;
Gutmajer Mónika, Gutmájer Tiborné, Papp Éva körjegyzőségi dolgozók;
Lakatos Adrienn ügykezelő

Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Mint a megválasztott képviselők közül a legidősebb
képviselő, mint korelnök a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §. alapján
tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket, meghívottakat, Uzsa
település polgármesterét, a képviselő-testület tagjait, a helyi választási bizottság elnökét, a helyi
választási bizottság megjelent tagjait, valamint a körjegyzőség dolgozóit. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 5 képviselőből
5 képviselő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta.
Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött napirendi pontokon túl a napirendet az
intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatával kívánta kiegészíteni.
Kovács Károly polgármester: A napirendet a kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak
megsegítésével kívánta kiegészíteni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű
határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3.) A polgármesteri program ismertetése, gazdasági program előterjesztése
4.) SZMSZ módosítása
5.) A polgármester illetményének megállapítása
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele
7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
9.) Körjegyző tájékoztatója
10.) Intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
11.) Kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítése
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Stallerné Süle Beáta HVB elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Stallerné Süle Beátat, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás végleges eredményeinek
ismertetésére.
Stallerné Süle Beáta HVB elnök: Köszöntötte a megválasztott polgármestert, a képviselő-testület
tagjait, a helyi választási bizottság megjelent tagjait, valamint a körjegyzőség dolgozóit. Gratulált a
képviselő-testületület tagjainak, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánt. Elmondta, hogy
1990. óta hatodik alkalommal önkormányzati képviselő és polgármester választásra került sor 2010.
október 3. napján, mely választás eredményéről az alábbi tájékoztatást adta. A szavazóhelyiségek
reggel 6.00 órától este 19.00 óráig álltak a választópolgárok rendelkezésére. Ez idő alatt Uzsa
településen a 310 szavazásra jogosult lakosból 188 lakos vett részt a szavazáson, melyből 6
állampolgár otthonában, mozgóurna segítségével szavazott. A részvételi arány 60,65 %, amely
országos viszonylatban is magas. A polgármester választás során a 188 szavazatból 179 szavazat
volt érvényes, 9 szavazat volt érvénytelen. Polgármesternek Kovács Károlyt választották. A
képviselő választás során a 188 szavazatból 3 szavazat volt érvénytelen, 185 szavazat volt érvényes.
A képviselő-testület tagjainak választása során az eredmények az alábbiak szerint alakultak: Gábor
Oszkár 110, Gergelics Tiborné 54, Madárné Németh Mária 97, Perger István 121, Sári Lajos 112,
Takácsné Rompos Bernadett 59, Ulreich József 37 szavazatot kapott.
A képviselő-testület tagjainak Gábor Oszkárt, Madárné Németh Máriát, Perger Istvánt és Sári
Lajost választották a polgárok.
A választás során rendkívüli esemény nem történt.
Stallerné Süle Beáta HVB elnöke ismételten gratulált a választás eredményéhez és jó munkát kívánt
a polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte Stallerné Süle Beáta tájékoztatását.

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előterjesztő: Stallerné Süle Beáta HVB elnöke
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte a megválasztott képviselőket az eskü letételére, az
eskü vételére pedig Stallerné Süle Beátat a Helyi Választási Bizottság elnökét. Kérte a jelenlévőket,
szíveskedjenek az eskütételt állva meghallgatni.
A képviselő-testület tagjai letették az esküjüket.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Kovács Károlyt, a megválasztott polgármestert az
eskü letételére, az eskü vételére pedig ugyancsak Stallerné Süle Beátat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét.
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Kovács Károly polgármester letette hivatali esküjét.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Stallerné Süle Beáta HVB elnököt, hogy a
megbízóleveleket és esküokmányokat szíveskedjen átadni a polgármester, valamint a képviselőtestület tagjai számára.
Stallerné Süle Beáta Helyi Választási Bizottság elnöke a megválasztott polgármesternek, majd a
képviselő-testület tagjainak egyenként átadta megbízólevelüket és esküokmányukat.

3.) A polgármesteri program ismertetése, gazdasági program előterjesztése
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Kovács Károly polgármestert a polgármesteri
program ismertetésére.
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta az alakuló ülésen megjelenteket a következő négy évre
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról. A kultúrház felújítását szeretné folytatni. A konyha és
színpad nyílászáró cseréire van szükség. A művelődési ház nagy termében színpad felújítása,
parketta csiszolás, villanyvezeték csere, festés szükséges. A bútorzat körülbelül 40 éves, ennek
felújítása is szükségessé vált. A művelődési ház környékének rendbe tételére is vannak
elképzelések, melyek között szerepel, hogy az épület a forgalomtól elzárt legyen, valamint
térburkolattal legyen ellátva. Foglalkozni kell a régi óvoda, tanműhely épülettel, mely a település
központban található, elég romos állapotban. Ennek felújítását tervezi, valamint esetleges
hasznosítását, akár lakáskialakítás formájában. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek (bolt,
hivatal, fodrász üzlet, orvosi rendelő) nyílászáró cseréire is szükség van. Az épületek felújítása
megtörtént, azonban a nyílászárók a régiek maradtak. Foglalkozni kell a régi iskola épület
felújításával is. Kívülről szép épületnek tűnik, azonban foglalkozni kell vele, mert ha nincs
foglalkozva az épülettel, tönkremegy. Az Önkormányzat szeretné a postát visszaállítani, ehhez
elsősorban a lakosság körében igényfelmérés szükséges, majd ezt követően a postával kell
tárgyalni. A tervek között szerepel a Lázhegy utca felújítása, azonban az nem az Önkormányzat
tulajdona, a bánya pedig nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Lakótelkek kialakítása van
folyamatban, melyet eddig az gátolt, hogy a szomszédos út nem az Önkormányzat tulajdonában
volt. A képviselő-testület térfigyelő rendszer kialakítását tervezi. Lesenceistvándon településőrök
dolgoznak, ezt Uzsa nem kívánja bevezetni. A térfigyelő rendszert hatásosabbnak tartja.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte Kovács Károly polgármester úr polgármesteri
programjának ismertetését. Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt, ismertesse a gazdasági
programmal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Ötv. 91. § (7) bekezdése értelmében a gazdasági programot a
képviselő-testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el. Ennek határideje 2011. április
14. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi gazdasági program az előző ciklus idejére
szólt.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte a körjegyző asszony tájékoztatását. Kérte a
képviselő-testületi tagokat, hogy a polgármesteri programot vegyék tudomásul, továbbá kérjék fel a
polgármestert, hogy Uzsa település 2010 – 2014. évre szóló gazdasági programot terjessze a
képviselő-testület elé 6 hónapon belül.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri programról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) és (7) bekezdése, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2007.(XI.22.) számú rendelet 10. § (1) bekezdése
alapján felkéri a polgármestert, hogy az Uzsa
Önkormányzat 2010 – 2014. közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programját terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő:
Felelős:

1. pont
azonnal
2. pont
2011. április 14.
polgármester

4.) SZMSZ módosítása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt az SZMSZ
felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályi előírások ismertetésére.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az alakuló ülést
követő hat hónapon belül szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. Az SZMSZ módosítására főként a választások során
bekövetkezett változások miatt van szükség. Szükség van az SZMSZ 1. számú mellékletének
módosítására is az Ügyrendi Bizottság tagjainak változása miatt. Az 1. számú függeléket szükséges
módosítani a képviselő-testület tagjaiban történt változás miatt. A Körjegyzőség ügyrendjének 4-57-8. számú mellékletének módosítása is szükséges. A kötelezettségvállalást, a szakmai teljesítés
igazolását, az utalványozást, valamint az ellenjegyzésre jogosultak névsorát tartalmazzák a felsorolt
mellékletek. A módosításra az aláíró személyek változása miatt van szükség.
Kovács Károly polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének Gábor Oszkárt, tagjainak
Madárné Németh Máriát és Sári Lajost javasolta. Megkérdezte a képviselőket elfogadják-e a
tisztséget.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségét vállalta.
Madárné Németh Mária képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági tisztséget vállalta.
Sári Lajos képviselő: Az Ügyrendi Bizottsági tisztséget vállalta.
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Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Javasolta a képviselő-testületnek az SZMSZ módosítás,
valamint a Körjegyzőség ügyrendjében történt változások határozattal való elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (4. sz.
melléklet)
aa) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
ab) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
ac) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
b) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (5. sz.
melléklet)
ba) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
bb) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
bc) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
c) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (7. sz.
melléklet)
ca) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
cb) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
cc) kiegészül 10. pontként „Orsós István cigány
kisebbség elnöke” szövegrésszel.
d) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés szabályairól szóló szabályzata (8. sz.
melléklet)
da) 4. pontjában „Hogyorné Szí Márton Ildikó”
szövegrész helyébe „Perger István” szövegrész lép.
db) 6. pontjában „Kardos Béla” szövegrész helyébe
„Bogdán Csaba” szövegrész lép.
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2.) Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzata 1. függeléke helyébe az 1.
függelék lép:
„Uzsa
Település
testületének tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.

Önkormányzata

Kovács Károly
Perger István
Gábor Oszkár
Madárné Németh Mária
Sári Lajos

Határidő:
Felelős:

Képviselő-

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

azonnal
polgármester,
körjegyző

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
8/2010. (X.15.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2007. (XI.22.) Kt. rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)

5.) A polgármester illetményének megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt a polgármester
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó jogszabályi előírások ismertetésére.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (XI. 22.) Kt.
rendelet 30. § (8) bekezdése értelmében az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a polgármester
illetményére. A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni, amely a megválasztását
megelőző polgármesteri illetmény összegénél nem lehet kevesebb. A polgármester illetményét
akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztották. Az illetmény és egyéb juttatás közérdekű adat. A
polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. §-a, a
költségátalány összegét a 18. § (2) bekezdése szabályozza. A polgármester illetményét a következő
figyelembe vételével kell meghatározni: Az illetményalap 2010. évben 38.650,- Ft. Az 1000-nél
kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 7,0 – 9,0 között. A polgármester illetményét
számszerűen kifejezve 270.550,- Ft – 347.850,- Ft között kell megállapítani. A polgármester
tiszteletdíja legutóbb 276.000,- Ft volt. Költségátalány a polgármester illetményének 20-30 %-a
lehet. A képviselő-testület a polgármester részére költségátalányt nem állapított meg, részére a saját
gépjármű használatát havonta 1700 km elszámolásával biztosította. Az Ügyrendi Bizottság javaslata
után a képviselő-testület dönt a polgármester illetményéről.

6

Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Gábor Oszkár elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság
döntését. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
polgármester illetménye tekintetében 2010. október 3. napjától 310.000,- Ft, a saját gépjármű
használat tekintetében 1700 km megállapítását javasolta a képviselő-testületnek. Az elszámolás
kiküldetés formájában valósul meg 9,- Ft/km, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
által közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolás szerint.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte az Ügyrendi Bizottság bizalmát. Kérte, hogy az
illetményét havi bruttó 290.000,- Ft-ban határozzák meg, az előbbi illetményre tett javaslatot
magasnak tartotta.
Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Gábor Oszkár elnök 10 perc szünetet rendelt el.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság
döntését. Kovács Károly polgármester úr kérésére az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a polgármester illetménye tekintetében 2010. október 3. napjától
290.000,- Ft, a saját gépjármű használat tekintetében 1700 km megállapítását javasolta a képviselőtestületnek. Az elszámolás kiküldetés formájában valósul meg 9,- Ft/km, valamint az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltségelszámolás szerint.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság által
javasolt összeg elfogadását.
Kovács Károly polgármester: A szavazáson nem kívánt részt venni, az üléstermet elhagyta.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában foglaltakra
figyelemmel Kovács Károly polgármester illetményét
2010. október 3. napjától havi bruttó 290.000,- Ft-ban
állapítja meg. (szorzó: 7,503)
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács Károly polgármester úr részére költségátalányt
nem állapított meg, részére a saját gépjármű
használatát havonta 1700 km elszámolásával biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

Kovács Károly polgármester: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát.
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6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az
alpolgármester választás titkos szavazással történik, majd azt követi az alpolgármester eskütétele.
Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e
tájékoztatást adni a képviselő-testületi tagoknak.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Ötv. 34. §-a értelmében a polgármester javaslatára a képviselőtestület alpolgármestert választ titkos szavazással, minősített többséggel. Az alpolgármester
megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról határozatban dönt a képviselő-testület. A titkos
szavazást az SZMSZ értelmében az Ügyrendi Bizottság bonyolítja.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte Dr. Takács Nóra körjegyző tájékoztatását.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzájárulnak-e a napirendi pont nyilvános ülésen
való tárgyalásához.
A képviselő-testület tagjai a napirend nyilvános ülésen való tárgyalásához hozzájárultak.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Kovács Károly polgármestert tegye meg javaslatát az
alpolgármester személyére vonatkozóan.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzati választások során a legtöbb
szavazatot Perger István képviselő úr kapta. A hagyományok szerint az alpolgármesteri tisztséget a
legtöbb szavazatot kapott képviselőnek illik felajánlani. Javasolta Perger István képviselő
alpolgármesterré választását.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte Kovács Károly polgármester úr javaslatát.
Megkérdezte Perger István képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e.
Perger István képviselő: A jelölést elfogadta, azt köszönte és jelezte, hogy személyes érintettség
miatt a szavazásnál tartózkodni fog.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő a titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelt el.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a titkos szavazás
eredményét, mely alapján 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Perger István
képviselőt alpolgármesterré választotta a képviselő-testület.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

78/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul az alpolgármester nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
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2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (XI.22.) számú
rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Perger István
(szül.: Tapolca, 1959.03.09., an.: Fridrich Ilona) 8321
Uzsa, Liget u. 6. szám alatti lakos képviselőt Uzsa
Község Alpolgármesterévé megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
körjegyző

Kovács Károly polgármester gratulált Perger István alpolgármesterré történt megválasztásához.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő felkérte a megválasztott alpolgármestert az eskütételre. Felkérte
továbbá Stallerné Süle Beáta HVB elnököt az eskü vételére.
Kérte a jelenlevőket, szíveskedjenek az eskütételt állva meghallgatni.
Perger István alpolgármesteri minőségben az esküt letette.
(Az eskü letételének dokumentuma a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt tájékoztassa a
képviselő-testület tagjait az alpolgármester tiszteletdíjáról.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Pttv. 4. § (2) bekezdés alapján a képviselő testület a társadalmi
megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg.
A Pttv. 4. § (3) bekezdés értelmében az alpolgármester írásban benyújtott kérésére a képviselőtestület mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását. A tiszteletdíj megállapításánál a polgármesterre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni úgy, hogy az alpolgármester tiszteletdíja ne érje el a
polgármester tiszteletdíját. Az alpolgármester esetében a költségátalány 10-20% között lehetséges.
Uzsa településen az alpolgármester tiszteletdíja 30.000,- Ft volt.
Kovács Károly polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja vonatkozásában elmondta, hogy a
korábbi összeget javasolja megállapítani.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő a titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelt el.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság döntését.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Perger István
alpolgármester tiszteletdíja tekintetében havi bruttó 30.000,- Ft megállapítását javasolta a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság által
javasolt összeg elfogadását.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
79/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
Perger István alpolgármester tiszteletdíját 2010.
október 3. napjától havi bruttó 30.000,- Ft-ban állapítja
meg. (szorzó: 0,776)
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

Perger István alpolgármester: Megköszönte a képviselő-testület bizalmát, elmondta, hogy legjobb
tudása szerint igyekezni fog ellátni munkáját, továbbra is a lakosság segítségére lenni.

8.) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt a képviselő-testületi
tagok tiszteletdíja vonatkozásában tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Ötv. 20. § (2) bekezdése valamint a Pttv. 14. § (1) bekezdése
értelmében a képviselőknek a testület tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A Pttv.
15. § (1) bekezdése értelmében a képviselői tiszteletdíj maximális mértéke az illetményalap és 1,0es szorzó. Az SZMSZ értelmében a képviselő-testület tiszteletdíjára az Ügyrendi Bizottság tesz
javaslatot.
Kovács Károly polgármester: Kérte a korábbi évekhez hasonlóan 20.000,- Ft-ban meghatározni a
képviselő-testületi tagok tiszteletdíját.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő a titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelt el.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertette a bizottság döntését.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testületi
tagok tiszteletdíja tekintetében havi bruttó 20.000,- Ft megállapítását javasolta a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság által
javasolt összeg elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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80/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pttv. 14. § (1) bekezdése, valamint az Ötv. 20. § (2)
bekezdése értelmében Uzsa Települési Önkormányzat
Képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíját 2010.
október 3. napjától havi bruttó 20.000,- Ft-ban állapítja
meg. (szorzó: 0,517)
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

9.) Körjegyző tájékoztatója
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt mondja el tájékoztatóját.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Gratulált Kovács Károly polgármester újraválasztásához, valamint a
képviselő-testületi tagok választáson elért eredményeihez. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy
vagyonnyilatkozataikat 30 napon belül a Körjegyzőségen vagy az Ügyrendi Bizottságnál adják le.
A képviselők a munkájukkal kapcsolatos tájékoztató füzetet kaptak, továbbá a polgármesteri és
képviselői munkával kapcsolatos hatályos jogszabályokat és a hatályos helyi rendeleteket
megkapták CD lemezen. A képviselő-testületi ülés elején kiosztott adatlapra azért volt szükség,
hogy a körjegyzőségen minden képviselő elérhetősége meglegyen. Köszöntötte az új képviselőtestületi tagok, majd ismertette az SZMSZ képviselő-testületre vonatkozó főbb pontjait.
Gábor Oszkár képviselő: Megköszönte a körjegyző asszony tájékoztatóját.

10.) Intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Kérte Kovács Károly polgármester tájékoztatását a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy minden település esetében csökkent a képviselőtestület létszáma. A körjegyzővel és az intézményvezetőkkel együtt szükségesnek látja az
intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálatát és a szükséges módosítások megtételét.
Javasolta az SZMSZ-re vonatkozó fél éves időszakot ennek a munkának az elvégzésére.
Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a képviselő-testületi tagok
kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponthoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában kérte az elhangzottak tudomásul vételét.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
11

81/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert és a körjegyzőt az Intézmények
vezetőivel
együttműködve
az
Intézmények
alapdokumentumainak
átfogó
felülvizsgálatára
jogszabályi és egyéb változások miatt.
Határidő:
Felelős:

2011. április 14.
polgármester
körjegyző
Intézményvezetők

11.) Kolontári iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítése
Előterjesztő. Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Kovács Károly polgármester: Mint mindenki számára ismert, Kolontár és Devecser térségében
óriási katasztrófa történt. Véleménye szerint Uzsa Település Önkormányzatának is segítséget
kellene nyújtani az ott élő polgároknak. A legnagyobb szükség a pénzre van, hiszen ruhákat,
élelmiszereket más támogatóktól kaptak a lakosok. Az Önkormányzat anyagi helyzetét áttekintve
fog javaslatot tenni. Az Önkormányzat számláján jelenleg 16 millió forint van. 6,5 millió forint van
takarékban. 3,5 millió forint pályázati forrás várható az idei évben. Az idei évben várható kiadások
összege körülbelül 7,5 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a közösen fenntartott intézmények
finanszírozását, valamint az önkormányzati dolgozók bérét, az intézmények közüzemi díjait. A
károsultak részére 500.000,- Ft támogatást javasolt megállapítani. Kérte a képviselő-testületi tagok
javaslatait az összegre vonatkozóan.
Perger István alpolgármester: Az 500.000,- Ft-os támogatással egyet értett.
Gábor Oszkár képviselő: Egyet értett a javaslattal.
Kovács Károly polgármester: A képviselő-testületnek döntést kell hozni annak vonatkozásában is,
hogy Kolontár községét támogatja-e, vagy a Veszprém Megyei Önkormányzat által létrehozott
számlaszámra utalja az összeget és ők a térséget támogassák abból.
Perger István alpolgármester: Javasolta a Megyei Önkormányzat számlaszámára utalni az
összeget és döntsék el ők, kinek osszák szét a pénzt.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint Kolontár nincs olyan anyagi helyzetben, mint
Devecser. Devecserben van néhány üzem, akik iparűzési adót fizetnek. Kolontár elkülönített
számlájára javasolta az összeg átutalását.
Perger István alpolgármester: Devecser és Kolontár községek között javasolta a pénzt megosztani
100.000,- Ft – 400.000,- Ft arányban.
Sári Lajos képviselő: Nem javasolta a pénz megosztását a két település között.
Kovács Károly polgármester: Kolontár támogatását javasolta az 500.000,- Ft-tal.
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Gábor Oszkár korelnök-képviselő: Megköszönte a javaslatokat. Szavazásra tette fel Kolontár
település 500.000,- Ft-tal történő támogatását.
További kérdés, hozzászólás hiányában kérte a támogatás megállapítását.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
82/2010. (X.14.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
a
kolontári
iszapkatasztrófa
károsultjainak
megsegítésére Kolontár Település Önkormányzatát
(8468 Kolontár, Kossuth u. 24.; bankszámlaszám:
11748090-15427298-06540009)
500.000,Ft
összeggel támogatja. A támogatási összeget az
önkormányzat 2010. évi költségvetésében tartaléka
terhére biztosítja.
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott összeg Kolontár Adomány számlájára
történő átutalásáról azonnal gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Gábor Oszkár korelnök-képviselő: További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így több
napirend hiányában a képviselő-testület ülését 19 óra 00 perckor bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Gábor Oszkár
korelnök-képviselő
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