UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy utca 21.

Ügyiratszám: 495-6/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 11-én (kedd)
17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Madárné Németh Mária, Perger István, Gábor Oszkár és Sári Lajos képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó

körjegyző
ügykezelő

Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21.§-a 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 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– egyhangúlag – az alábbiak szerint állapított meg:

NAPIRENDEK:

1. 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
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 10/2003. (IX.15.)
rendelet módosítása
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 évre

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. 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: Elmondta, hogy módosítani kell a hulladékszállítás támogatását. A
rendeletben le lett szabályozva, hogy 800 Ft-tal támogatja az önkormányzat az egyedül élők
szemétszállítását. Ahol többen laknak, ott pedig 500 Ft-tal. Ki kellene egészíteni annyival, hogy csak azok
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kaphatják meg a támogatást, akik az önkormányzatnak nem tartoznak szemétszállítási díjjal. Kérte a
képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal, az jelezze kézfeltartással.

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

16/2011. (X.12.)

ÖNKORMÁNYZATI 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 módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 10/2003. (IX.15.)
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzati rendeletben meg lett határozva azok
köre, akik kérhetik az ösztöndíjat. A pályázat jövedelemhatárhoz kötött, jelenleg a nyugdíjminimum 150
%-át, azaz 42.750 Ft-ot nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem. A képviselő-testület dönthet úgy,
hogy hagyja ezt a jövedelemhatárt, de úgy gondolja, hogy ahol van két szülő és egy gyermek, aki szeretne
pályázni, ott a két szülő jövedelme nem lehet több 80.000 Ft-nál. Ha a két szülő ennyit keres, akkor a
gyermek nem fog járni főiskolára.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
elsősorban a szociálisan rászorultakat kívánja segíteni..
Sári Lajos képviselő: Véleménye szerint, ha a két szülő összesen keres 150.000 Ft-ot és 3 fő van a
családban, akkor ugye nem jár a támogatás.
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy a havi 5.000 Ft összeg maradhatna. Az egy főre jutó
jövedelem pedig lehetne 50.000 Ft. Ahol ezt az összeget meghaladja, annak a tanulónak nem jár. Vagy
lehetne például a nyugdíjminimum 175 %-a.
Madárné Németh Mária képviselő: Úgy tudja, hogy sok juttatásnál a 71.500 Ft-os határt nézik.
Kovács Károly polgármester: Szeretné, ha 50.000 Ft körüli összeg lenne. Az a minimumnyugdíj kb. 175
%-a.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, ha 175 %-kal számolnak, akkor 49.875 Ft-ra jön ki ez az összeg.
Kovács Károly polgármester: Javaslata, hogy az egy főre jutó jövedelem a minimumnyugdíj 175 %-át
nem haladhatja meg.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:
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17/2011. (X.12.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázatról szóló 10/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 évre
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Mint ahogy azt már az első napirendi pontnál is említette, a támogatás
összege maradna 5.000 Ft/fő/hó. Elmondta, hogy október 14-ig jelezni kell, ha az önkormányzat
csatlakozni kíván az ösztöndíjrendszerhez. A korábbi évektől eltérően az előző napirendi pontban
megállapított jövedelemhatárral kerül kiírásra a pályázat, így a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy
főre jutó jövedelmének havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, azaz
a 49.875 Ft-ot nem haladhatja meg.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

88/2011. (X.11.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az
alábbiak szerint elfogadja:
a.)
a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 175 %-át, (49.875 Ft-ot) nem haladja meg,
b.)

az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2.
Uzsa
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot
aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges
intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.
4. Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az ösztöndíjak fedezete
betervezésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

2011. október 14.
polgármester,
körjegyző
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Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 17.20 órakor a Képviselő-testület ülését
bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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