UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 436-16/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 13-án (hétfőn)
18.45 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről

Ülés helye:

Művelődési Ház, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Perger István, Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető; Somogyi Nikolett
ügyintéző

Lakosság köréből:

28 fő

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.
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:
NAPIRENDEK:
1. Közmeghallgatás

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul ellátta. Az
önkormányzat gazdálkodásáról tájékoztatta a megjelenteket. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételi oldala 85.000,- ezer Ft, melyről elmondta, hogy ilyen magas még sosem volt. Ez az összeg az adókat,
állami normatívát, valamint 31.000,- ezer Ft előző évi pénzmaradványt, valamint a 2010. évi pályázati
forrásokat is tartalmazza. Az adóbevételen, valamint az állami normatíván felül körülbelül 45.000,- ezer Ft jött
a költségvetéshez. Az Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodását ismertette. A harmadik negyedév
végén a 85.000,- ezer Ft bevételből 84.000,- ezer Ft teljesült. A harmadik negyedév végén a kiadások összege
57.000,- ezer Ft, mely azt mutatja, hogy az Önkormányzat jól gazdálkodott. A 2010. évre tervezett
beruházások a terveknek megfelelően elkészültek. A beruházások értéke 2010-ben 28.000,- ezer Ft volt, mely
a költségvetés 30 %-át teszi ki. Pályázati forrásból megvalósult a művelődési ház részleges felújítása, mely
nyílászáró cserét, tetőcserét, tetőhéjalás cserét, bejárat cserét, valamint a terasz akadálymentesítését
tartalmazta. A beruházás meghaladta a 15.000,- ezer Ft-ot. Az Akácfa utca felújítása 8,1 millió Ft-ba került.
Az Önkormányzat 2,4 millió Ft-ot költött a sportöltöző épületének befejezésére. Az Erdészetnél az
Önkormányzat járdát építtetett annak ellenére, hogy a terület nem az önkormányzaté. A járda kialakítása 700,ezer Ft-ba került. Az Önkormányzat a közös fenntartású intézmények finanszírozásához átadott
pénzeszközként 14.000,- ezer Ft-tal járul hozzá. Az iskola fenntartásához Uzsa Önkormányzata 3.260,- ezer
Ft-tal járult hozzá, 15 gyermek után. Az óvodához 1.600,- ezer Ft-tal járult hozzá. Egy óvodás gyermek után
az önkormányzat 400,- ezer Ft-ot fizet, mely a tavalyi évhez képest alacsonyabb. Egy iskolás gyermek után
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217,- ezer Ft-ot fizet az Önkormányzat. A négy önkormányzat közösen tartja fenn az iskolát, az alsó tagozat
Lesenceistvándon, a felső tagozat Lesencetomajon van. Az önkormányzatok az iskola fenntartásához 2010.
évben 35.000,- ezer Ft-tal járultak hozzá, mely az állami normatíván felül van. A fenntartók általi hozzájárulás
a 2011-es évben várhatóan 39.000,- ezer Ft lesz. A háziorvosi és védőnői szolgálatokat Lesenceistvánddal
közösen tartja fenn az Önkormányzat, melyekhez a hozzájárulás csekély mértékű. A körjegyzőség
működtetéséhez Uzsa önkormányzata 4.900,- ezer Ft-tal járul hozzá. Ezeken túl az Önkormányzat kistérségi
tagdíjat, fogorvosi ellátást, valamint pedagógiai szakszolgáltatásért fizet. A működési kiadások közé tartozik
az önkormányzati dolgozók bére, a közvilágítás, fűtés és egyéb díjak. A 2010-es év végén az önkormányzat 19
– 20.000,- ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik majd. Az Önkormányzat a pénzmaradványt például az
iparűzési adó visszafizetésre fordíthatja, melyre az idei évben is sor került. 5,5 millió Ft iparűzési adó
visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az adók alakulása tárgyévet követő év
májusában derül ki, ezért az önkormányzatnak a költségvetésében terveznie kell a visszafizetést, hiszen a
legnagyobb adófizető, a bánya, nem tudható, hogy zárja az évet. A 2010-es évben is megrendezésre kerültek a
szokásos rendezvények, melyek látogatottsága nagyon jó. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2011-ben Uzsa
ad helyet a szüreti felvonulás központi rendezvényének. A rendezvény lebonyolításában kérte a lakosság
segítségét. Elmondta, hogy az Önkormányzat kezdeményezi a posta újra nyitását, azonban ez nem azt jelenti,
hogy azonnal kezdődik az állandó postai szolgáltatás. Az újra nyitás vonatkozásában igényfelmérést készített
az Önkormányzat, melyen a lakosság 80 %-a igen, 20 %-a nem szavazatot adott. A lakosság igényeit
figyelembe véve a képviselő-testület határozatot hozott a posta újra nyitásáról. Amennyiben a Posta
Igazgatóság úgy dönt, hogy a községben postát üzemeltet, arra fel kell készülni, hogy a posta maximum 4 órás
nyitvatartással, vagy annál kevesebbel fog működni. Az Önkormányzat szeretné, hogy a mobil postai
szolgáltatás is tovább működjön, azonban erre nagyon kevés az esély. A mobil posta mellett két lakott
külterülettel, az erdészteleppel és vasutas teleppel lehet érvelni. A település környezeti állapotával
kapcsolatban elmondta, hogy a község és külterülete tisztaságával nincs probléma. A településen nem jellemző
a hulladék elszórás, a gondatlan porta. Azonban még mindig vannak olyan emberek, akik zsákokban hordják a
külterületre a szemetet, mindezt annak ellenére, hogy a településen a hulladék elszállítása minden héten
megoldott. A hulladékszállítás várható díjáról tájékoztatta a megjelenteket. A tapolcai körzetben jelenleg 21,ezer Ft-ot fizet egy család a szemétszállításért, mely összeg a tervek szerint 37,- ezer Ft-ra emelkedik. Az
Önkormányzat a díj fizetésben a lakosságot támogatni fogja. A hulladékszállítási díjat a házi komposztálással
tudja a lakosság mérsékelni, mely jelenleg van kibontakozóban. A hulladékgazdálkodási törvény szerint a
bomló hulladékot hetente el kell szállítani. Amennyiben az Önkormányzat a lakosság részére komposztáló
ládát biztosít, úgy érvelni tud, hogy nem szükséges heti rendszerességgel a kukák ürítése, hiszen a lakosság
komposztál és nem keletkezik bomló hulladék. A kistérség is hasonló módon próbálja a hulladékszállítás díját
csökkenteni. Amennyiben a lakosság vállalja a komposztálást, úgy sem biztos az olyan mértékű díjcsökkentés,
hogy az eddigi áron legyen a lakosság. A királyszentistváni hulladéklerakó várhatóan májusban fog beindulni,
melynek nagyon magas költsége van. Eddig az egyedül élőknek segített az önkormányzat, azonban vannak
olyan családok és fiatalok, akik nem vagy csak kevés jövedelemmel rendelkeznek. A próbaüzem után a
szolgáltató fog a lakossággal szerződést kötni. Akinek elmaradása lesz, azt a szolgáltató próbálja meg
valamilyen módon behajtani. Átadta a szót a lakosságnak.
Lenkai Istvánné helyi lakos: Szomorúnak tartotta, hogy a településről 28 fő jelent meg a közmeghallgatáson,
a lakosságot nem érdekli semmi. A képviselő-testületi tagok szívüket, lelküket kiteszik, hogy a településen
történjen valami, a lakosság pedig arra nem képes, hogy megjelenjen a közmeghallgatáson.
Kovács Károly polgármester: A polgármester és képviselő társa részt vettek egy Uzsánál jóval nagyobb
lakosságú település falu gyűlésén, ahol 4 fő vett részt a településről.
Takács László helyi lakos: A kevés létszám azt bizonyítja, hogy senkinek nincs problémája. Kifogásolta,
hogy a lakosság rendszertelenül égeti az avart, ezért a ruhákat nem tudja kiteregetni, a lakást nem tudja
szellőztetni. Megkérdezte, hogy az avar égetésről lehet-e tájékoztatni a lakosságot.
Kovács Károly polgármester: A képviselő-testület alkotta környezetvédelmi rendelet tartalmazza az avar
égetésével kapcsolatban betartandó szabályokat. Emlékezete szerint a rendelet hétvégente tiltja a tűz rakást.
Megkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy a rendeletben nézzen utána az avar égetésének lehetőségére,
valamint annak, hogy lehet –e rendeletben szabályozni, hogy egy héten egyszer lehet avart égetni. A rendelet
betartása sem egyszerű dolog, szinte lehetetlen.
Gábor Oszkárné helyi lakos: A rendeletre lehetne hivatkozni.
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Nagy Tiborné helyi lakos: Előfordult olyan eset is, amikor a lakosság tájékoztatót kapott, melyben a
tűzgyújtási tilalom időszaka szerepelt.
Kovács Károly polgármester: A tájékoztató az országosan elrendelt tűzgyújtási tilalomra vonatkozott.
Kovács Istvánné helyi lakos: Kérte a polgármester urat, hogy a konyha feljárójához égőt helyezzen ki, mert
ott nehezen lehet közlekedni.
Kovács Károly polgármester: Van lámpa kihelyezve, csak nincs felkapcsolva.
Goda Józsefné helyi lakos: Havas időben a hótoló a bejáratához tolja a havat, melyet a kora miatt nem bír
ellapátolni. Kérte, hogy a jövőben erre figyeljen oda.
Kovács Károly polgármester: A hótoló egy utcában kétszer tolja a havat, sajnos előfordul hasonló probléma.
Amennyiben nem tudja az illető megoldani a hólapátolást a hozzátartozói segítségével, egyedül élő, nincs
családja, jelezze a problémáját az Önkormányzatnál, azt próbálják megoldani.
Molnár Miklósné helyi lakos: Jelezte, hogy télen olyan csúszós az út, hogy azon az idősek nehezen tudnak
közlekedni. Kérte az Önkormányzatot, hogy szóróanyagot helyezzen ki.
Kovács Károly polgármester: 2010. szeptember 1-től nem lehetséges a sózás, azonban az Önkormányzat
megoldja a sikostalanítást. A járdát a saját portája előtt mindenki köteles takarítani és sikostalanítani.
Fekete Zoltánné helyi lakos: Megkérdezte, hogy a képviselő-testület hozhat-e csendrendeletet, mellyel a
motorozást lehetne szabályozni.
Kovács Károly polgármester: A képviselő-testület folyamatosan dolgozik a motorozás gyakoriságának
korlátozásán.
Goda Józsefné helyi lakos: Megkérdezte, hogy a településen lesz-e polgárőrség. Számos esetben előfordul,
hogy a fiatalok késő este a játszótéren rongálnak és az emberek nem mernek nekik szólni. Sokszor hasznos
volna a polgárőrség.
Kovács Károly polgármester: Nincs tervben polgárőrség megalakulása a településen. Az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium 2010. évben támogatta azon önkormányzatokat, amelyek településőröket
foglalkoztattak. Lesenceistvánd Település Önkormányzata ezen program keretében két főt alkalmazott.
Véleménye szerint Uzsa község jelenleg nem fertőzött bűnügyileg annyira, hogy településőrre legyen szükség.
Az Önkormányzat a kultúrház környékét, valamint az Ady utca – Lázhegy utca kereszteződését tervezi
kamerával felszerelni.
Goda Józsefné helyi lakos: A 84-es főút melletti két buszváró üvegét is kitörték.
Kovács Károly polgármester: Ezzel a problémával egy településőr sem tudna mit kezdeni. A jelenleg alakuló
lesenceistvándi polgárőrségnek az Önkormányzat anyagi támogatást nyújthat, melyért Uzsán is
járőrözhetnének.
Molnár Miklósné helyi lakos: A komposztálással kapcsolatban elmondta, hogy a településen a lakosság 90
%-a jelenleg is csinálja.
Kovács Károly polgármester: A komposztálást hivatalossá kell tenni, melynek során komposztálási napló
vezetése válik szükségessé. Kizárólag ebben az esetben fogadják el hivatalosan. A komposztáló ládák
beszerzése pályázati úton történne, melyre pályázati lehetőség 2011. tavaszán nyílik. A komposztálás sem
jelenti azt, hogy a hulladékszállítás gyakorisága heti rendszerességgel történik majd, illetve a szállítás díja
kedvezőbb lesz. A próbaüzem lejártáig, mely várhatóan májusban lesz, a jelenlegi díjat kell fizetni a
szállításért.

3

Goda Józsefné helyi lakos: Véleménye szerint azért lesz olyan magas a hulladék szállítás díja, mert
Királyszentistván messze van.
Kovács Károly polgármester: A megyében nem lesz több hulladék-feldolgozó.
Molnár Miklósné helyi lakos: Lesencetomajról két hetente Keszthelyre szállítják a hulladékot, jóval
kedvezőbb áron. Mi az akadálya annak, hogy Uzsáról is Keszthelyre szállítsák a szemetet?
Kovács Károly polgármester: Lesencetomaj és Lesencefalu Önkormányzatok a Keszthelyi Városüzemeltető
Kft-vel állnak szerződésben, azonban 2011. májusától ők is – hasonlóan a többi településhez –
Királyszentistvánra szállítanak majd. Havonta háromszor történik a szállítás, két hetente a kukát, harmadik
héten pedig a szelektív hulladékot szállítják el.
Kovács István helyi lakos: A hulladéktároló edényzetbe ritkán tesz szemetet, hiszen ketten élnek egy
háztartásban, mégis minden héten kirakja, mert ha fizet érte, vigyék is el.
Kovács Károly polgármester: A lakosságnak lehetősége lesz 60, 80 illetve 120 literes edényzet közül
választani. A díjak kedvezőbbek lesznek a kisebb edényzetnél, azonban nem arányosan és maximum egy évig.
Lenkai Istvánné helyi lakos: Megköszönte a polgármester úr és a képviselő-testület eddigi munkáját. A 2011es évre további erőt és jó egészséget kívánt.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte Lenkai Istvánné elismerő szavait. Mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt. Megköszönte a polgárok megjelenését.
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 19.20 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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