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

 
Ügyiratszám: 436-15/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 08-án (szerdán) 

18.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd 
 
Jelen vannak:  Kovács Károly polgármester 

Perger István, Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselő 
 

Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmájer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; 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 5 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. 
 
Kovács Károly polgármester 10. napirendként az alpolgármester úr írásbeli kérelmére tekintettel az 
Alpolgármester tiszteletdíjának módosítását, 11. napirendként Posta újranyitását, 12. napirendként a Telenor 
Magyarország Zrt. kérelmét, 13. napirendként a Polgármester életbiztosítását javasolta megtárgyalni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester által javasolt napirendet. 
 
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. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 9/2008. (XI. 
26.) Kt. rendelet módosítása 
2. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosítása 
3. Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról 
4. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
5. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről 
6. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi munkaterve 
7. Uzsa Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés 
8. Esélyegyenlőségi program elkészítése 
9. 2011. évi vízterhelési díj 
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10. Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása 
11. Posta újranyitása 
12. Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme 
13. Polgármester életbiztosítása 
 
 
N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
 
1. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 9/2008. (XI. 
26.) Kt. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A csatornadíj 
részét képezi a koncessziós díj, amely eddig 42,- Ft volt. A szolgáltató a koncessziós díjat 46,- Ft-ra emelné. 
Amennyiben az önkormányzat a koncessziós díjat a csatornára fordítaná, úgy a lakosság részére a díjemelés 
kisebb mértékű lesz. A másik lehetőség szerint a koncessziós díjat nem kéri a Szolgáltató, azonban a lakosság 
díjemelése magasabb mértékű lesz. Véleménye szerint az 1. díjalternatívát kellene választani, hiszen sajnos 
minden évben legalább egyszer szükséges a szivattyú javítása, melyet a koncessziós díj nem is fedez. Az 
önkormányzatnak lehetősége van továbbá egytényezős, illetve kéttényezős díjalternatíva közül választani. Az 
önkormányzat a tavalyi évben kéttényezős díjkalkulációt választotta. A napirendet vitára bocsátotta.  
 
Madárné Németh Mária képviselő: Véleménye szerint a lakosság érdekeit figyelembe véve kellene döntést 
hozni, tehát az első díjalternatívát javasolta elfogadásra. 
 
Kovács Károly polgármester: Egyet értett a javaslattal, biztos abban, hogy az önkormányzat a koncessziós 
díjat a szivattyú megjavítására fordítja majd. Javasolta a kéttényezős díjalternatíva elfogadását. Az 
egytényezős kalkuláció esetében nincs rendelkezésre állási díj, míg a kéttényezős kalkuláció esetében van. A 
lakosság nagy része azonban 6 m3-nél víznél többet fogyaszt havonta. Javasolta az 1. határozati javaslat, 
valamint a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a rendelet-tervezet, valamint a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
10/2010. (XII.09.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET 
 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő díjról szóló 9/2008. (XI. 26.) Kt. rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 

 
114/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
1. Uzsa Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. között fennálló szerződésben rögzítettek 
szerint a szennyvíz után fizetendő koncessziós díj 46,- Ft/m3 + ÁFA 
összegre történő emelését vállalja. 
2. Vállalja továbbá, hogy 2011. évtől kezdődően a koncessziós 
díjat elkülönítve tartja nyilván, és a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási 
(felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek 
finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület a 2011. évi csatorna díjat az 1. 
díjalternatíva szerinti kéttényezős díjkalkuláció szerint állapítja meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester, 

 körjegyző 
 
 

2. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy várhatóan 2011. májusában 
fejeződik be Királyszentistvánon a próbaüzem. A próbaüzem lejártáig a hulladékszállítás díja az idei árszinten 
marad. Utána jelentős emelés várható, mely a tapolcai körzetben éves szinten 37,- ezer Ft-ot jelent a jelenlegi 
21,- Ft-hoz képest. A képviselő-testületnek a 2011. évi, próbaüzemig fizetendő díjakat kell elfogadnia. 
Véleménye szerint az Önkormányzatnak be kell avatkoznia a lakosság megsegítése érdekében. 
 
Perger István alpolgármester: A lakosságnak alapdíjat és hulladékdíjat kell fizetni, melyet 60, 80 és 120 
literes edényzet után kell számolni. Véleménye szerint például az egyedül élőket úgy is lehetne segítene, hogy 
a 120 literes edényzet helyett 60 literes edényzetet vásárol az Önkormányzat részükre.  
 
Kovács Károly polgármester: Az Önkormányzatot képviselve több hulladékszállítással kapcsolatos fórumon 
részt vett. Nagyon sok ember visszaállna 60 literes edényzet használatára, mellyel azt a tájékoztatást kapták a 
résztvevők, hogy a 60 literes edényzet használata maximum egy évig működik, utána ennek ürítése is 
jelentősen drágul majd, hiszen a cég az állandó költségeit nem tudja majd fedezni. A hulladékszállítás díj is két 
tényezős lesz. Lesz egy alapdíj, mely azon porták után is fizetendő, melyet nem laknak. A másik a tényező a 
hulladék díja, mely 60, 80, 120 liter után fizetendő. Javasolta a 2011. évi hulladékszállítási díjat elfogadásra 
úgy, hogy a próbaüzem végéig a 2010-es díjak maradnak érvényben.  
 
Tovább hozzászólás hiányában a polgármester a rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
11/2010. (XII.09.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET 
 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet 
módosítása 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3. Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: A kiküldött előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások 
alakulását a III. negyedévre vonatkozóan. Az iparűzési adó a tervezett 22.000,- ezer Ft-tal szemben 19.000,- 
ezer Ft-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése 80.814,- ezer Ft, a kiadási 
előirányzat teljesítése pedig 57.404,.- ezer Ft. Az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 
23.859,- ezer Ft. 
 
Perger István alpolgármester: Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat teljesítése időarányos, a 
beszámolót az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.  
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Kovács Károly polgármester: A napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.  
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
115/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Uzsa Települési 
Önkormányzat  2010. III. negyed évi költségvetés teljesítésének 
bevételi  főösszegét   80.814,- ezer Ft-ban 
kiadási   főösszegét   57.404,- ezer Ft-ban  
állapítja meg  az alábbiak szerint : 

 
Bevételek     ezer forintban 
Megnevezés Er.előir. Módosítot

t 
Teljesítés 

Intézményfinanszírozás 
működési 

0 0 0 

Önkormányzat költségvetési 
támogatás 

4.822 10.931 9.863 

Intézményi saját bevétel 37.222 38.363 35.827 
Felh. célú pe. átvétel központi 
szervtől 

0 0 5.507 

Előző évi pénzmaradvány 31.196 31.196 31.196 
Függő bevétel 0 0 -1.579 
Összesen 73.240 85.997 80.814 

 
Kiadások     ezer forintban 
Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés 
Felhalmozási kiadás 15.482 23.545 25.428 
Rendszeres és nem 
rendszeres 
személyi juttatások 

7.918 9.873 7.582 

Állományba nem tartozók 
juttatásai 

1.320 1.320 1.018 

Munkaadókat terelő 
járulékok  

2.299 2.657 1.967 

Átadott pénzeszköz 
müködtetésre 

13.472 14.846 10.844 

Készletbeszerzések 780 780 568 
Szolgáltatások (telefon, 
villany, víz, karbantartás 
üzemeltetési kiadások) 

10.195 10.693 7.407 

Különféle dologi kiadások 
(áfa, belföldi kiküldetés, 
reprezentáció) 

3.204 3.216 2.031 

Egyéb folyó kiadások: adók, 
díjak stb. 

223 228 213 

Különféle költségvetési 
befizetés 

0 0 395 

Költségvetési tartalék 18.347 18.839 0 
Függő kiadás 0 0 -49 
Kiadások összesen: 73.240 85.997 57.404 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester, 

 körjegyző 
 
 
4. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója a 2010-es évhez képest 
nem fényes. Az Önkormányzat próbál úgy gazdálkodni, hogy kötelezően ellátandó feladatain túl fejlesztésre is 
maradjon forrás. 2011. évben a normatív állami támogatás összege 5.807,- ezer Ft. Az SZJA kiegészítés pedig 
várhatóan 4.181,- ezer Ft. 2010. évi költségvetésben az Önkormányzat előző évi pénzmaradványa 31.000,- 
ezer Ft, mely azért ilyen magas, mert a 2009-es évben a településen az összes beruházás 8-10.000,- ezer Ft 
volt. 2010. évben az Önkormányzatot 5.500,- ezer Ft iparűzési adó visszafizetés terhelte. Véleménye szerint 
2010. évben várhatóan 18.000,- ezer Ft pénzmaradványa keletkezik az Önkormányzatnak. A Raiffeisen Bank 
Zrt-nél 6.500,- ezer Ft lekötött betéttel rendelkezik az Önkormányzat. Az idei évben jelentős kiadásokkal már 
nem kell számolni. A 2011. évi költségvetést 2011. februárjában kell elfogadni, a koncepció csak 
iránymutatás. Az Önkormányzat 2011. évi koncepcióját elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
116/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési koncepciót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
   körjegyző 

 
 
5. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő: Gábor Oszkár Ügyrendi Bizottság elnöke 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Gábor Oszkár Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Uzsa Település 
Önkormányzata Képviselő-testületének minden tagja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi 
előírásoknak megfelelően –időben- eleget tett. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában az elnök a határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
117/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló 
jelentést elfogadta. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 körjegyző 
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6. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy törvény írja elő évente 
mennyi testületi ülésnek kell lenni. Ezen túl a költségvetés elfogadás, a zárszámadás, a beszámolók, a 
koncepciók tárgyalásának a határidejét szintén törvény írja elő. Az Önkormányzat zavartalan működéséhez 
sokszor rendkívüli ülések szükségesek. Ezek főként pályázatok benyújtásakor fordulnak elő. Az 
Önkormányzat 2011. évi munkatervét az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
118/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi 
munkatervet az előterjesztés 1-5. sz. függeléke szerint elfogadja.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester 

 körjegyző 
 

 
7. Uzsa Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a kultúrház részleges 
felújítását, az Akácfa utca útburkolatának és vízelvezető rendszerének felújítását, valamint a közcélú 
foglalkoztatással kapcsolatban a normatíva igénylést ellenőrizték 2010. évben. A közcélú foglalkoztatás 
normatíva igénylésével kapcsolatban kifogást tett a Magyar Államkincstár, melynek következtében az 
Önkormányzatot 363,- ezer Ft visszafizetési kötelezettség terhelte. A visszafizetés abból adódott, hogy a 
munkavállalót az Önkormányzat 6 órában foglalkoztatta, azonban 8 órás bért igényeltek utána. A kikötés a 
foglalkoztatás kapcsán annyi volt, hogy minimum 6 órában legyen a munkavállaló foglalkoztatva. A 
foglalkoztatott 3,700,- Ft/nap munkabért kapott. Az ellenőrző szerv, a Magyar Államkincstár azonban csak a 6 
órás munkabért vette figyelembe. A beruházások kapcsán az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel. Az 
Akácfa utca felújításánál 3.750,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, mely az 
ÁFA kulcs változásából adódott.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
119/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak 
szerinti ellenőrzési jelentést tudomásul veszi: 
 
1. Uzsa Önkormányzat központi költségvetésből származó 
hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., és 2009. évi igénybevételével 
és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat 
 
2. Uzsa kultúrház részleges felújításának helyszíni ellenőrzése 
 
3. Akácfa utca útburkolatának és vízelvezető rendszerének felújítása 
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Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. Esélyegyenlőségi program elkészítése 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi 
tagokat az esélyegyenlőségi program elkészítésével kapcsolatban. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Esélyegyenlőségi Program 2011. január 1. napjától a pályázatokon való 
részvétel feltétele. Ősszel készült el a szakértői névjegyzék, akik közül majd szakértő kerül kijelölésre a 
program elkészítésére. Az Önkormányzat kérheti a szakértő kijelölését. 
 
Perger István alpolgármester: Véleménye szerint a programot el kell készítettni. 
 
Kovács Károly polgármester: Amennyiben az Országgyűlés a jogszabályon változtatni kíván, azt az idei 
évben kell megtenni. Erre még nem került sor. A határozati javaslatban szereplő azonnali határidőt kérte 
folyamatosra módosítani.  
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kovács Károly 
polgármestert, hogy a helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése 
ügyében szakértő kijelölést kérelmezze, valamint a program 
elkészítése során teljes körűen eljárjon.  

 
      Határidő: folyamatos 
      Felelős: polgármester 
       körjegyző 

 
 
9. 2011. évi vízterhelési díj 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: A DRV Zrt. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot a 2011. évi vízterhelési 
díjról, melynek összege 8,48 Ft/m3 + ÁFA. Kérte a 2011. évi vízterhelési díj tudomásul vételét. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
121/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Képviselő-testülete a vízterhelési díj 2011. évi fajlagos mértékét 
8,48 Ft/m3 + ÁFA összegben tudomásul veszi. 

 
Határidő:  2010. december 31. 
Felelős: polgármester 

 körjegyző 
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10. Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Perger István alpolgármester írásban fordult a képviselő-testülethez, melyben 
tiszteletdíját 30.000,- Ft-ról 23.000,- Ft-ra kérte csökkenteni.  
 
Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Gábor Oszkár elnök 10 perc szünetet rendelt el. 
 
Gábor Oszkár Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő: Ismertette a bizottság döntését. Az Ügyrendi Bizottság 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Perger István alpolgármester tiszteletdíja tekintetében 
2011. január 1. napjától havi bruttó 23.000,- Ft megállapítását javasolta a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság által javasolt összeg 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
122/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Települési Önkormányzat a 79/2010. (X.14.) számú 
képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Perger István alpolgármester 
tiszteletdíját 2011. január 1. napjától havi bruttó 23.000,- Ft-ban 
állapítja meg. (szorzó: 0,595) 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 körjegyző 
 
 
11. Posta újranyitása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kovács Károly polgármester: A sajtóban megjelent információk alapján - mely szerint az Önkormányzatok 
kérelmezhetik a posták visszaállítását - a lakosság körében igényfelmérést kezdeményezett az Önkormányzat. 
A kérdőívet kitöltők 80 % a posta visszaállítása mellett szavazott, míg 20 % ellene. Véleménye szerint a 80%-
os többség akaratát figyelembe véve kellene a Posta Igazgatóságánál a posta visszaállítását kérelmezni. 
Amennyiben a képviselő-testület a posta visszaállításáról dönt, úgy a polgármester levélben felveszi a 
kapcsolatot a Posta Igazgatóságával. Az Önkormányzat részéről ez egy kezdeményezés, mely nem jelenti azt, 
hogy a posta újra üzemelni fog. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: A Posta Igazgatóságával tárgyalásokat kell kezdeményezni és a 
képviselő-testület a Posta által ajánlott lehetőségek között mérlegelhet. 
 
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint a posta elsődleges kérdése az lesz, hogy az Önkormányzat 
mennyivel járul hozzá a visszaállításhoz. Úgy gondolja, hogy a tárgyalásokat meg kell kezdeni és a javaslatok 
függvényében a jövőben döntést hozni. Az Erdész telepen és Vasutas telepen élők részére nyilván jobb a 
mozgó postai szolgáltatás, azonban a lakosságnak a fix postai szolgáltatás volna a legkedvezőbb.  
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 



 9  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
123/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági 
igényfelmérést követően tárgyalást kezdeményez a Posta 
Igazgatósággal (9401 Sopron, Pf.: 64) a posta újranyitásáról, a fix 
postai szolgáltatás bevezetéséről. 
 
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a posta újranyitásával kapcsolatos tárgyalást folytassa 
le. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
12. Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 
levélben kereste fel az Önkormányzatot, melyben a következőket kérte. A Telenornak a kultúrháznál van egy 
állomása, melynek elhelyezéséért a cég évi 358,- ezer Ft bérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak. A Telenor 
Zrt. kérelmében a gazdasági válságra és egyéb vállalkozásokat is sújtó problémákra hivatkozva a bérleti díj 18 
%-os csökkentését kérte. A csökkentést követően a bérleti díj 293,- ezer Ft lenne 2015. évig, amennyiben a 
képviselő-testület a kérelmet támogatja. A Telenor Zrt. levelében közölte azt is, hogy amennyiben a bérleti díj 
csökkentését a képviselő-testület elfogadja, úgy a 2015-ben lejáró bérleti szerződés 2028. évig 
meghosszabbításra kerülne. Felhívta az ügyintézőt, akitől megkérdezte, hogy abban az esetben hogy jár el a 
Telenor Zrt., ha az Önkormányzat úgy dönt, hogy nem fogadja el a csökkentést. Az ügyintéző a kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy az állomás mobilizálható és amennyiben máshol kedvezőbb áron tud bérelni 
területet, úgy azt elviszik a jelenlegi helyéről, azonban ez nem cél. Javasolta a szerződésmódosítást úgy, hogy 
a bérleti díjat 10%-kal csökkentse a képviselő-testület azzal a feltétellel, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 
2015. év után a bérleményre a szerződést meghosszabbítsa. Kérte a képviselők hozzászólásait, javaslatait az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Sári Lajos képviselő: Véleménye szerint a Telenor Zrt. az állomását nem viszi el, mert a lefedettsége kerülne 
veszélybe, melyet nem engedhet meg magának. A T-home 100,- ezer Ft-ért bérel területet az Erdész telepen. 
Nem javasolta a 10%-os bérleti díj csökkentést. 
 
Kovács Károly polgármester: Nem ismert a hálózati lefedettség. Nem lehet tudni, hogy mekkora az állomás 
hatásterülete. 
 
Perger István alpolgármester: Nem javasolta a 10%-os csökkentést. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: Véleménye szerint a cég próbálkozik. 
 
Kovács Károly polgármester: Számolni kell azzal is, hogy a cég leszereli az állomást, mert meg tudja oldani 
a lefedettséget máshol is. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: Valamilyen körülmények között utána kellene nézni, hogy a 
lefedettséget a cég milyen egyéb módon tudja megoldani. 
 
Kovács Károly polgármester: Az Önkormányzat ezt nem tudja ellenőrizni. Véleménye szerint a Telenor Zrt. 
a bánya területén is el tudná helyezni állomását. 
 
Perger István alpolgármester: A bánya nem áll szerződéses viszonyban a Telenorral. 
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Kovács Károly polgármester: A Telenor kedvezmény nyújtásával a bánya igazgatóságával megegyezésre 
juthat. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: Amennyiben a Telenor úgy dönt, hogy állomását elviszi, úgy az 
Önkormányzat elesik évi 358,- ezer Ft-tól. 
 
Perger István alpolgármester: A bányánál dolgozók céges telefonnal rendelkeznek. Amennyiben a Telenor 
Zrt. kedvező ajánlatot nyújtana, úgy érdemes lehet szolgáltatót váltani. 
 
Kovács Károly polgármester: A szerződésben utána kell nézni annak, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 
egyoldalúan felmondhatja-e a szerződést. A szerződés 2015-ig érvényes. 
 
Perger István alpolgármester: 10 %-os csökkentést javasolt. 
 
Kovács Károly polgármester: Javasolta a bérleti díj 10 %-os csökkenését elfogadásra úgy, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt-től az Önkormányzat 2028. évig szerződéshosszabbítást kérjen. 
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
124/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 8321 Uzsa, 
Petőfi utca 1.- 559. hrsz. - Kultúrház helyre létrejött távközlési hálózat 
állomásának üzemeltetéséhez szükséges terület ingatlan bérleti 
szerződésével kapcsolatban nem fogadja el a bérleti díj 18 %-os 
csökkenését 2011. január 1. napjától kezdődően 2011 - 2015. közötti 
időszakra. 
 
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti 
szerződés csökkenését 10 %-ban határozza meg abban az esetben, 
amennyiben a Telenor Magyarország Zrt. 2028. évig 
szerződéshosszabbítási lehetőséget ajánl fel Uzsa Település 
Önkormányzata részére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
13. Polgármester életbiztosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a polgármester életbiztosítása 
2011. január 15-én lejár. Az életbiztosítás azzal a céllal került megkötésre, hogy a polgármester meg nem 
választása esetén a végkielégítés megfizetését könnyítse meg. Amennyiben a polgármestert újból 
megválasztják, úgy az életbiztosítás összege az Önkormányzat költségvetésébe kerül. Az Allianz Hungária Zrt. 
ajánlatot adott az életbiztosítás vonatkozásában és a lejárat előtt várható a Groupama Garancia Biztosító 
ajánlata is. A Groupama Garancia Biztosítóhoz havonta 11.316,- Ft-ot fizetett eddig az Önkormányzat, mely a 
négy év után a három havi végkielégítést fedezte volna. Az Allianz Zrt. ajánlata alapján 27.369,- Ft/hó 
összeget kellene fizetni. Az életbiztosítás után hozam is várható. A Groupama Biztosítónál életbiztosítás négy 
évre köthető, míg az Allianz Biztosítónál a biztosítás köthető 2014. októberéig, a következő önkormányzati 
választásig. 
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Perger István alpolgármester: Javasolta a másik ajánlatot megvárni és a legkedvezőbb ajánlat alapján az 
életbiztosítást megkötni. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: A képviselő-testület határozhat úgy is, hogy az életbiztosítás megkötését 
elviekben támogatja és a legkedvezőbb ajánlat alapján az életbiztosítást a polgármester megkösse. 
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselő-testület döntését az elhangzottak alapján meghozni 
szíveskedjen. 
 
További hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
125/2010. (XII.08.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a legkedvezőbb életbiztosítás megkötésére a Groupama 
Garancia Biztosító Zrt-vel, vagy az Allianz Hungária Zrt-vel. 
 
2. Az életbiztosítás kedvezményezettje Uzsa Település 
Önkormányzata. A négyéves időtartamú megtakarításos jellegű 
biztosításból a négyéves időszak végén a biztosítás 
kedvezményezettje az Önkormányzat. A polgármester meg nem 
választása esetén az Önkormányzat ebből a megtakarításból a 
polgármester végkielégítését finanszírozza. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovács Károly polgármester 

 
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 18.55 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyző 

 


