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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: Kérte, hogy az önkormányzati rendeletek szabálysértésről szóló
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotását vegyék le napirendről, és új
napirendi pontként vegyék fel a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása irodaépületében lévő,
önkormányzat 1/33-ad tulajdonát képező iroda térítésmentes bérbeadását a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesületnek, a MOL Rt-val kapcsolatos peres eljárással kapcsolatban kell határozatot hozni,
valamint a Medicopter Alapítvány támogatási kérelme napirendeket.

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

1. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása IV. negyedév
(rendelet tervezet)
2. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és
elfogadására
3. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló …/2012. (IV…) önkormányzati rendelet megalkotása
4. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendeletének megalkotása
5. Uzsa Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011. év vonatkozásában
6. Közterület elnevezése
7. Kistarcsa Város Önkormányzat támogatási kérelme
8. Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete
támogatási kérelme
9. Irodahelyiség térítésmentes bérbeadása a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
részére
10. MOL Nyrt-vel kapcsolatos perben történő egyezség megkötésével kapcsolatos tájékoztató
11. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása IV. negyedév
(rendelet tervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Főként a
pótelőirányzatok miatt kell módosítani a költségvetést. Kérdése Gutmajer Tiborné pénzügyi
főmunkatárshoz, hogy a szociálisan rászorultak részére adott tűzifa is benne van-e a módosításban?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a pénzmaradványban van benne, de a
kifizetés már 2012-ben történt.
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 rendeletet alkotta:

4/2012. (IV.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és
elfogadására
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Az lenne a jó, ha a
működési bevételek fedeznék a működési kiadásokat, de sajnos milliós nagyságrendű a különbség a kettő
között. Mivel van az önkormányzatnak tartaléka, így nincsenek anyagi gondok. Kérdése, hogy mennyi a
pénzmaradvány összege?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: 28.731.000 Ft, ebből 762.000 Ft kötelezettséggel terhel a
tűzifaosztás miatt.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy van pénze az önkormányzatnak, de javasolja, hogy várják
meg májust, hogy mennyi iparűzési adót kell visszafizetni, és csak utána döntsenek a beruházásokról.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

5/2012. (IV.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Uzsa Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló …/2012. (IV…) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket,
hogy miért szükséges új szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás átkerült jegyzői hatáskörbe, így
azt ki kellett venni a rendeletből. Az új jogszabályszerkesztés miatt formailag új a rendelet. Emellett a
temetési költség összegét emelték meg 140.000 Ft-ra.
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a lakásfenntartási támogatás eddig
polgármesteri hatáskörbe tartozott.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

6/2012. (IV.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás szabályairól szóló …/2012. (…)
önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket,
hogy miért szükséges új rendelet megalkotása.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy felülvizsgálják az összes önkormányzati rendeletet és
elsőként az állattartásról szólót aktualizálták. Az új rendelet tervezeteket az új jogszabályszerkesztés szerint
készítették el.
Kovács Károly polgármester: Kérdése, hogy a főbb dolgok maradtak-e benne?
Dr. Takács Nóra körjegyző: Igen. Elmondta, hogy a tervezetből a 4. §-t ki kell venni, az csak véletlenül
maradt bent. Így a paragrafusok a következőképpen változnak: az 5. § 4. §-ra változik, a 6. § 5. §-ra, a 7. §
6. §-ra és a 7. § (3) bekezdés lesz a 7. §.
Kovács Károly polgármester: Kérdés és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

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

7/2012. (IV.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az állattartás szabályairól
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Uzsa Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011. év vonatkozásában
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Felkérte a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a napirendről.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a tavalyi év folyamán
lefolytatott ellenőrzéseket. Jelentős hibákat nem találtak, többnyire javaslatokat tettek. Összesen nyolc
ellenőrzést történt.
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:

78/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi.
2.
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben tett
javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

4

6. Közterület elnevezése
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. A Hubertusznak új
tulajdonosa lett és szeretnének ott lakcímet létesíteni. Problémát jelent az, hogy csak helyrajziszáma van a
területnek és elnevezés nincs a Földhivatalnál, ezért kellene egy nevet adni neki. Kézenfekvő lenne, ami az
előterjesztésben is szerepel, hogy Hubertusz legyen az elnevezés, viszont a tulajdonos megkereste
telefonon, hogy szeretnék – mivel mindenhol úgy reklámozzák -, hogy Kerekerdő legyen a neve. A
Hubertuszt is fogják használni zárójelben, mert mindenki így ismeri a környéken.
Perger István alpolgármester: Támogatja az elképzelést.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérdése, hogy hogyan legyen írva a név. Egyben, külön, vagy netán
kötőjellel?
Kovács Károly polgármester: Egyben, de után fog nézni, hogy hogyan használják.
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:

79/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
0270/2. hrsz-ú külterületi településrészt „Kerekerdő”
elnevezéssel látja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az új
közterület létrehozásának a központi címnyilvántartásban
történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
körjegyző

7. Kistarcsa Város Önkormányzat támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Nem javasolja, hogy
támogassák Kistarcsa Város Önkormányzatát.
Perger István alpolgármester: Ő sem támogatja. Ha lenne Uzsán olyan lakos, aki raboskodott a táborban,
akkor elképzelhetőnek tartaná, hogy támogassák, de így nem.
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:
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80/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kistarcsa Város Önkormányzatát forráshiány miatt nem
tudja támogatni.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, hogy a döntésről az Önkormányzatot
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

8. Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete
támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete anyagi támogatást kér az önkormányzattól.
Perger István alpolgármester: Úgy tudja, hogy az uzsai nyugdíjasok is járnak hozzájuk.
Kovács Károly polgármester: Igen. Az önkormányzat a helyi nyugdíjasokat támogatja úgy, hogy minden
rendezvényre biztosít buszjáratot. Tavaly pénzbeli támogatást is kaptak. Kérdése Gutmajer Tiborné
pénzügyi főmunkatárshoz, hogy tavaly mekkora összeget adtak?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: 20.000 Ft körül volt , de nem emlékszik pontosan.
Kovács Károly polgármester: Javaslata, hogy 20.000 Ft-tal támogassák őket.
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:

81/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tapolca
és
Környéke
Kistérség
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete 2012. évi
működéséhez 20.000,- Ft, azaz Húszezer 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 20.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet
szerinti működési célú pénzeszköz átadásáról szóló
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megállapodás aláírására, továbbá felkéri a polgármestert,
hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselőtestületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

9. Irodahelyiség térítésmentes bérbeadása a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
részére
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a múlt heti nyolcas együttes ülésen már szó volt róla, hogy
a helyi Leader Egyesületének székhelyet kell változtatnia. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása felajánlotta, hogy Badacsonytomajról költözzenek át abba az irodaházába, melynek a 33 társult
önkormányzat egyenlő arányban, azaz 1/33-ad részben, tulajdonosa. 32 település polgármestere egyetértett
azzal, hogy az irodaházban található egyik irodát térítésmentesen adják használatba a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesületnek, kivéve Hegymagas polgármester asszonyát, aki nem írta alá az ezzel
kapcsolatos dokumentumokat. Arról kellene egy határozatot hozni, hogy Uzsa önkormányzata
térítésmentesen használatba adja az 1/33-ad tulajdonát képező irodát a helyi Leader munkaszervezetnek.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

82/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött
arról, hogy az 1/33-ad részben tulajdonát képező Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása irodaházában,
mely természetben 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatt
található, Uzsa Község Önkormányzatának 1/33-ad részben
tulajdonát képező 41 m2-es irodahelyiséget a Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület részére
térítésmentesen használatba adja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

10. MOL Nyrt-vel kapcsolatos perben történő egyezség megkötésével kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy kb. 10 éve tart ez a per. Amikor annak idején a gázt
vezették, az önkormányzatok el akarták adni a tulajdonrészüket a MOL-nak. Ők azt mondták, hogy ez az
önkormányzati vagyon szinte már értéktelen. Ezt támadták meg az önkormányzatok. Jelenleg úgy néz ki a
dolog, hogy megnyerték a pert, persze fellebbezési joga van a MOL-nak. Arra kellene határozatot hozni,
hogy megbízzák a Globál Mérnöki Iroda Kft-t azzal, hogy állapodjon meg a MOL-lal, és ebben az esetben
lezártnak tekintik a dolgot. Fellebbezni mindenképpen fog az ügyvéde, mert ha a MOL úgy gondolja, hogy
az utolsó nap adja be a fellebbezését, akkor az önkormányzatok hátrányba kerülnek. 20 millió forintot levett
a bíróság az eredeti összegből. Ha időközben megszületik az egyezség, akkor visszavonják a fellebbezést az
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önkormányzatok. Az előterjesztésben látható, hogy melyik önkormányzat mekkora összegre jogosult. Uzsa
3.211.123 Ft-ra jogosult. Nem jönne rosszul ez az összeg. Az lenne a legjobb, ha meg tudnának egyezni.
Hatalmas összeget emésztett fel 10 év alatt az ügyvédi és mérnöki díj. Az önkormányzatok abban egyeztek
meg az ügyvédi irodával, hogy a 144 millió forintból 44 milliót fizetnének ki nekik, és 100 millió forint
kerülne felosztásra a települések között.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

83/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a Globál Mérnöki Iroda Kft. megbízottat,
azon belül is dr. Pecz Péter ügyvezetőt arra, hogy a
28.G.40.218/2012/10. számú ítéletében foglalt, az
önkormányzatok javára megítélt összeg alapul vételével
megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő
megnyugvásban akként, hogy a per ezzel az egyezséggel
végérvényesen befejeződjék. Erre tekintettel továbbá
felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a
döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet
megfellebbezésétől.
2. Az egyezségi megállapodásban a Mol Rt.-nek
kötelezettséget kell arra nézve vállalni, hogy a felperesi
önkormányzatok és a Globál Mérnöki Iroda Kft. közötti
belső egyezségre tekintettel a bíróság által a fenti számú
ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. által
is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
a)
100 millió forint összeget az önkormányzatok felé
az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
b)
a 100 millió forint feletti összeget pedig
közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

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

84/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 13.-i
tárgyalás keretében előterjesztett tényelőadás, valamint az
érintett önkormányzatok vezetői által elveiben helyesnek
tartott egyezségi ajánlat bázisán, a megbeszélésről készített
„Emlékeztető” (mint döntési előkészítő irat) alapján (arra
tekintettel, hogy az egyezséget a Globál Mérnöki Iroda Kft.
is elfogadja és erről nyilatkozott) úgy dönt, hogy az
önkormányzatok egésze, illetve a Globál Mérnöki Iroda
Kft. (mint megbízott ) közötti elvi egyezséget jóváhagyja
és magára nézve kötelezőnek tekinti.
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2. Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10.
számú ítéletében foglalt, az önkormányzatok javára első
fokon megítélt 144.093.383 forint összegből a 100 millió
forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda
Kft.-t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a
Globál Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg
(engedményezés).
3. Az önkormányzatokat megillető 100 millió forint
önkormányzatok közötti, az üzletrész arányoknak
megfelelő felosztása az 1. sz. függelékben található meg,
amely a jelen határozattal jóváhagyott egyezségi
megállapodás részét képezi.
4. Az egyezség része, hogy a neki jutó összegrészből a
Globál Mérnöki Iroda Kft. vállalja azt, hogy a jogi
képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.
5. A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a
28.G.40.218/2012/10. számú ítélettel megítélt összeg
felosztásával kapcsolatban érvényes és érvényesíthető.
Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a
per egyezséggel történő lezárásával kapcsolatosan a Mol
Rt.-vel is létrejön az egyezségi megállapodás.
6. A jelen határozat hivatalos példányának a Globál
Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a
Ptk. 328. §-a szerinti, az engedményezésre vonatkozó
szerződésnek minősül. Az engedményezés tényéről a
Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk.
328. § (3) bekezdése szerint.
Határidő
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

11. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy telefonon megkereste a Medicopter Alapítvány, hogy
amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete engedi, részesítsék támogatásban őket. Írásos anyagot ígért
e-mailben,de nem érkezett meg a testületi ülésig.. Ha jól emlékszik, akkor tavaly 5.000 Ft-ot ítéltek meg
nekik, javasolja, hogy idén is kapjanak 5.000,- Ft-ot.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

85/2012. (IV.25.)

KÉPVISEŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Medicopter Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz Ötezer
Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
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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 5.000,- 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

További napirend hiányában a polgármester 16.10 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.

K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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