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

Ügyiratszám: 43-2/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én (kedd) 15
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra
Gutmajer Tiborné

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó

körjegyző
pénzügyi főmunkatárs
ügykezelő

Kovács Károly polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 19.§-a alapján szabályszerűen került
összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.

(A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról, valamint a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy 10. napirendi pontként vegyék fel a Tapolcai
Önkormányzati Tűzoltóság támogatását.

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül– egyhangúlag – az alábbiak szerint állapított meg:

NAPIRENDEK:

1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
10/2004. (IX.20.) rendeletének módosítása
2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek hatályon
kívül helyezéséről szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
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3. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetésről szóló rendelete
(tervezet)
4. 2012. évi közbeszerzési terv készítése
5. A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2011. évi befizetésének teljesítéséről
6. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságának engedélyezése
7. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási
kérelme
9. Tájékoztató a polgármester 2012. évi tevékenységéről
10. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
10/2004. (IX.20.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a tankönyvtámogatás az általános iskolások részére eddig
ingyenes volt, mert az önkormányzat kifizette. Támogatták a közép-, illetve felsőfokú intézményekbe járó
gyermekeket is beiskolázási támogatással. A rendeletben ez úgy volt megfogalmazva, hogy kötelezően kell
adnia ezt a támogatást az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy továbbra is szeretnék támogatni ilyen
formában a tanulókat, de ha az önkormányzat anyagi helyzete ezt valamikor nem fogja megengedni, akkor
a rendelet miatt ne kelljen ezt adni. Ezért módosítanák úgy a rendelet szövegét, hogy a tankönyvtámogatás
csak adható legyen. Így forráshiányra hivatkozva nem lesz muszáj adni, ha arra netán arra kerül a sor, hogy
nem lesz rá pénz.
Perger István alpolgármester: Jelezte, hogy a rendelettervezetben Lesencetomaj szerepel a keltezésnél,
nem pedig Uzsa.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Köszöni az észrevételt, javítani fogják.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

1/2012. (II.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2004.
(IX.20.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek hatályon
kívül helyezéséről szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatorna 2012. évi
díjainak elfogadására hozott rendeletet kell hatályon kívül helyezni egy törvénymódosítás miatt. 2012.
január 1-től nem lehet magasabb a csatornadíj összege, mint a tavalyi bruttó díj 4,2 %-kal emelt összege.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. január 1-tól megszűnt az
önkormányzatok ármegállapító joga, ezért szükséges a rendelt hatályon kívül helyezése.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

2/2012. (II.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosítása
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetésről szóló rendelete
(tervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Beruházásra és
felújításra nem lett betervezve összeg. Tartalékon van az a pénz, amit majd beruházásra lehet felhasználni.
Úgy gondolja, hogy májusig várni kellene, ha nagyobb volumenű dologról van szó. Itt nem a Kultúrház
padlócsiszolására gondol, hiszen azt szeretnék a közeljövőben megcsinálni. Májusban fog kiderülni, hogy
mennyi iparűzési adót kell visszafizetni, hiszen biztos, hogy valamennyit vissza kell. Utána már jobban
lehet látni az önkormányzat anyagi helyzetét. A 2011. évi pénzmaradvány 28.731.000 Ft. Nem kevés
összeg. Elmondta, hogy a működési bevételekből nem tudják finanszírozni a működési kiadásokat a
pénzmaradvány nélkül. Sokat csökkent az iparűzési adóbevétel. Az állam nagyon kevés támogatást ad.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy 5.019.000 Ft-ot normatív támogatást ad az
állam és 476.000 Ft átengedett adót, mivel a többit elvonja.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy tavaly 5,5 millió forint iparűzési adót kellett visszafizetni.
Úgy gondolja, hogy idén többet kell. A támogatás értékű működési kiadások a közös intézmények
működéséhez átadott pénzösszeget tartalmazzák. Ennek összege 10.584.000 Ft.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy ez az összeg a körjegyzőségnek, iskolának,
óvodának, háziorvosi és védőnői szolgálatnak kerül átadásra. Ebben van az egyéb szervezetek támogatása
is, például a tűzoltóságé.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy egyéb működési kiadások között vannak a szociálpolitikai
és egyéb juttatások. Ez 4.216.000 Ft és a szociális segélyeket tartalmazza. Kérdése, hogy a segélyekre ad-e
támogatást az állam és ha ad, akkor mekkora összeget?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatta a képviselőket, hogy van olyan segély, amit
támogat az állam és van, amit nem. Amire ad támogatást, az be van tervezve a bevételekbe.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a működési bevételek összege 37.400.000 Ft, a működési
kiadásoké pedig 41.500.000 Ft.
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Perger István alpolgármester: Ezek szerint több mint 4 millió forint a különbség.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy jövőre a polgármester fizetése jelentősen csökkenni fog,
így az is jelent némi megtakarítást. A helyettes államtitkár fizetésének 20 %-a fog járni neki. Úgy gondolja,
hogy beruházást egyenlőre nem kellene tervezni. Egyedül a Kultúrház nagytermében a parketta és a színpad
rendbetételét kellene megvalósítani a közeljövőben.
Perger István alpolgármester: Elmondta, hogy figyelni kell a pályázati kiírásokat.
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta az alpolgármestert, hogy eddig is figyelték őket, de nem volt
az önkormányzat számára megfelelő kiírás. A nagyterem parkettájának és a színpad felújításával
kapcsolatban árajánlatokat fog kérni.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

3/2012. (II.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Uzsa Község 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. 2012. évi közbeszerzési terv készítése
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat az idei évben nem tervezett
közbeszerzést. Ha év közben mégis arról döntenének, hogy megvalósítanak valamilyen beruházást, akkor
elkészítik a közbeszerzési tervet.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

42/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése, valamint az
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése
alapján 2012. évre összesített közbeszerzési tervet nem
készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel,
úgy a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor
elkészíti.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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5. A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2011. évi befizetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a
helyi adók tavalyi befizetésének alakulásáról.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy idén a tavalyihoz képest változtatott a beszámoló formáján,
mert úgy vette észre a képviselők nem értették meg az összefüggéseket. Reméli, hogy most jobban
áttekinthető mindenki számára. Jelezni szeretné, hogy a hátralékok összese, sajnos nem csökkent, hanem
nőtt. A behajtások folyamatosak, de egyre nehezebb helyzetben vannak az emberek. A behajtások
eredményességét a 4. táblázat mutatja. Sok a részletfizetési kérelem, akinek tudnak segítenek, hogy ne
legyen megterhelő az adó befizetése.
Perger István alpolgármester: Úgy értelmezi a táblázatot, hogy több adó jött be, mint amennyit kértek.
Kovács Károly polgármester: Úgy látja, hogy a gépjármű adónál lévő 852.000 Ft kintlévőség nagyon sok.
Egyharmad része a kivetésnek. A hátralékos táblázatban található ez az adat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Összességében kevesebb adó folyt be, mint amennyit kivetettek.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az iparűzési adónál is sok a kintlévőség.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hátralék nem csak a 2011. évet foglalja
magában.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

43/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.
évi helyi adókról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
körjegyző

6. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságának engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy jogszabály szabályozza, hogy a foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármesternek szabadságolási ütemtervet kell készítenie. Az előterjesztésből kiderül,
hogy mikorra tervezte a szabadságokat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy ennyi szabadságot soha nem vett
ki.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:
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44/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
számú mellékletet képező, polgármester tárgyévre
vonatkozó szabadságolási tervét elfogadta.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
alpolgármester
körjegyző

7. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Gábor Oszkár Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Felkérte Gábor Oszkárt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselőket a vagyonnyilatkozat tétel teljesítéséről.
Gábor Oszkár az Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
minden képviselő határidőben maradéktalanul eleget tett.
Kovács Károly polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

45/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati
képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2012. január 31.
Ügyrendi Bizottság elnöke
körjegyző

8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási
kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben
megkeresi az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület támogassa őket.
Perger István alpolgármester: Jól látja, hogy 600.000 Ft-ot kérnek?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a költségvetésbe 600.000 Ft lett betervezve
non profit szervezetek támogatására. Ebben minden szervezet támogatása benne van, például a sportköré is.
Madárné Németh Mária képviselő: Elmondta, hogy szeretne a Röplabda Egyesület nevében majd levelet
írni támogatás kérésére irányulóan.
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Katasztrófavédelemhez tartozik a tűzoltóság is. Úgy
gondolja, hogy a tavalyi megítélt támogatás összegét kapják meg idén is.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatta a képviselőket, hogy tavaly 10.000 Ft-ot adtak.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

46/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a
Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2012. évi működéséhez
10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett
összeg terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet
szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert,
hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselőtestületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9. Tájékoztató a polgármester 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezően ellátandó
feladatai, melyek a következők: óvodai és iskolai nevelés, háziorvosi és védőnői szolgálat működtetése,
egészséges ivóvíz ellátás biztosítása, temetőfenntartás, hulladékszállítás megszervezése és közvilágítás
biztosítása. Az önkormányzat ezen feladatainak és kötelezettségeinek eleget tesz viszonylag jó színvonalon.
Ennek azonban ára van. Tájékoztatásképpen elmondta, hogy mennyit kell fizetni a gesztor települések felé
a közös intézmények működtetésével kapcsolatban. Óvodai nevelésre 1.776.000 Ft-ot kellett fizetni éves
szinten, iskolai nevelésre 3.512.000 Ft-ot, a Háziorvosi Szolgálatra 150.000 Ft-ot, Védőnői Szolgálatra
61.000 Ft-ot, a temető fenntartására pedig 136.000 Ft-ot. Ezen kívül a körjegyzőség működéséhez is
jelentős mértékben hozzá kellett járulnia, ami 4.770.000 Ft-ot jelentett a tavalyi évben. A település anyagi
helyzete nem rossz. A tavalyi költségvetés 65 millió forinttal lett tervezve. Általában 20-25 millió forintos
pénzmaradványa van évente az önkormányzatnak. A működési bevétel nem érte el a 40 millió forintot. Ez
abból is adódik, hogy a bányában 60 %-ra visszaesett az értékesítés és ez befolyásolja az iparűzési adó
bevételt. A háromnegyed éves beszámoló alapján a kiadás 33.421.000 Ft volt, ami arányos az éves
kiadással. A tavalyi évet több mint 28 millió forint pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat, és ebből
tudja kompenzálni az idei adókieséseket. A gazdálkodás stabil, hitelt nem kellett felvenni. A számlák
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mindig határidőn belül ki lettek egyenlítve. A település környezeti állapotával kapcsolatban elmondta, hogy
sokat tesznek azért, hogy esztétikailag megfeleljen mind a lakosságnak, mind az ide látogatóknak. A
legtöbb munka a zöldterületek karbantartásával és a vízelvezető árkok tisztításával kapcsolatban merült fel.
A bánya működése kapcsán hallott több panaszt i s a por miatt. Sok százmillió forintot öltek a
környezetvédelemre. Tudomásul kell azt venni, hogy tökéletesen nem lehet megoldani azt, hogy ne legyen
szálló por, amit egyébként a szállítójárművek okoznak inkább. Ezzel együtt kell élni. A kulturális élettel
kapcsolatban annyit kívánt lemondani, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan megtartottak minden
rendezvényt. Tavaly Uzsa volt a szüreti rendezvény központja. A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta,
hogy a Művelődési ház nagytermének felújítása befejeződött. A felújítás magába foglalta a teljes
villamosság felújítását, a festést és a színpad dekorációját, a drapéria cseréjét. A parketta felújítása az idei
évben fog megtörténni. Elmondta, hogy az önkormányzati feladatokon túl sokszor a falubeliek magánéleti
problémáinak megoldásával is kellett foglakoznia, ami sok esetben nem volt könnyű.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

47/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót
tudomásul vette.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

10. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a négyes együttes ülésen már volt szó a Tapolcai
Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról. 150 Ft-os összegről 400 Ft/fő összegre emelték a hozzájárulás
összegét. Az első variáció 300 Ft volt és úgy gondolja, hogy ezt az összeget kellene elfogadni.
Perger István alpolgármester: Kérdése, hogy ez a támogatás be lett-e tervezve a költségvetésbe?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a 300 Ft/fős összeggel számoltak a
költségvetésben.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy régebben Köztestületi Tűzoltóság volt az egyesület. Ezt a
Tapolca környéki települések és Tapolca hozták létre. A tapolcai megbeszélésen ellentmondó vélemények
hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy kötelezően kellett-e annak idején létrehozni. Mivel aláírták akkor a
megállapodást, így valamilyen módon hozzá kell járulni a működtetéséhez. A Kormány tavaly kijelentette,
hogy rendbe teszi a tűzoltóságokat is és állami feladat lesz a fenntartása. Ehhez képest majdnem háromszor
annyit kell fizetni, mint tavaly. Javasolta, hogy a 300 Ft/fő összeggel támogassák őket. Ennek összege
110.000 Ft körül van. A megyei katasztrófavédelmi igazgató és a tűzoltók is ott voltak a megbeszélésen. Ők
azzal érvelnek, hogy nem az a helyzet fog fennállni egy tűzesetnél, hogy a badacsonytomaji hivatásos
tűzoltóság nem fog megjelenni oltani. A fő kérdés az, hogy mennyi idő alatt érnek ide. Tapolca a
gyorsasággal érvel.
Perger István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy állami tűzoltóságot kellene csinálni Tapolcán, vagy
Sümegen. Törvényben le van szabályozva, hogy mennyi idő alatt kell kiérniük. Biztosítsa ezt az állam.
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy szinte megkülönböztetett település az, akinek nem kellett
létrehoznia és fenntartania ilyen önkormányzati, vagy önkéntes tűzoltóságot. Nekik nem kell semmit
fizetniük az állami tűzoltóságnak. Itt ugyanazért a szolgáltatásért fizetni kell.
További kérdés és hozzászólás hiányában a 300 Ft/fő összegű támogatást javasolta elfogadásra.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

48/2012. (II.07.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról,
hogy a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságot 300Ft/fő
összegű támogatásban részesíti.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

További napirend hiányában a polgármester 15.45 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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