UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy u.21.

Szám: 162-1/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az ülés helye:

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én
16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Uzsa, Polgármesteri Hivatal /Lázhegy u.21./

Az ülésen megjelentek:
Kovács Károly
Perger István
Madárné Németh Mária
Sári Lajos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Gábor Oszkár

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
Molnár Szabolcs
vezető tanácsos
Jegyzőkönyvvezető:
Lukács Tiborné
Kovács Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent települési képviselőket, Dr.
Gelencsér Ottó jegyző urat, Marótiné Mohos Zsuzsannát, és Molnár Szabolcsot, a hivatal
dolgozóit.
Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a mai nyilvános ülés napirendjét a kiküldött
meghívóban foglaltakat kiegészítve, vegyék fel napirendi pontként
- KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás nyertesének
kiválasztását, valamint a
- KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati kiírás alapján „Napelemes rendszer kiépítése Uzsa
településén” pályázat benyújtását, költségvetési fedezet biztosításával,

melyről még a mai testületi ülésen dönteni kell, és sürgősségi indítványként kellene döntést
hozni a Lesencetomaj Önkormányzatának felajánlásának elfogadásáról , a Sümegi Röplabda
Egyesület támogatójának kérelméről, továbbá a 114/2012.(X.15.) számú határozat
módosításáról . A határozat módosítására azért van szükség , mivel a mai napon érkezett a
levél a Viva Natura Alapítványtól, hogy a meghozott határozatukban az ott megjelölt
ingatlanok közül a 0280 hrsz-.ú ingatlan helyett a 0296/2 hrsz.-ú ingatlant kell a határozatba
beírni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi javaslatokat szíveskedjenek befogadni,
és a napirendek megtárgyalását követően döntésüket meghozni
Bejelenti, hogy Madárné Németh Mária képviselő asszony jelezte, hogy később érkezik a
testületi ülésre, ezért a napirendeket felcserélve, utolsó napirendi pontként tárgyalnák a
költségvetést, és a sürgősségi indítványokat..
Kéri, hogy akinek a napirendi ponton kívül más javaslata van, tegye meg!
Más javaslat nem hangzott el.
Kéri,
aki egyetért a módosított, kiegészített
kézfenntartással szavazzon!

napirendi pontok

megtárgyalásával,

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő:
17/2013. (II.12.)

Határozatot
1.) Lesencetomaj
Község
Önkormányzatának felajánlása /sürgősségi
indítvány/
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester

2.) Uzsa Község önkormányzati rendelete
szociális
célú
tűzifa
természetbeni
juttatásról
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
3.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tapolcai
Járási
Katasztrófavédelmi Megbízott támogatási
kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
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4.) A foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester szabadságának engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
5.) Beszámoló a helyi adók 2012. évi
teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
6.) KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal”
című
pályázathoz
kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás
nyertesének kiválasztása
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester

7.) KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázati kiírás
alapján „Napelemes rendszer kiépítése Uzsa
településén”
pályázat
benyújtása,
költségvetési fedezet biztosítása
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
6.)
Az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetésére javaslat, rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester

7.) Sümegi Röplabda Egyesület – támogatói
kérelem /sürgősségi indítvány/
Előterjesztő: Kovács Károly
Polgármester
8.) A 114/2012.(X.15.) számú határozat
módosítására javaslat/ sürgősségi indítvány/
Előterjesztő: Kovács Károly
Polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.)

Lesencetomaj Község Önkormányzatának felajánlása /sürgősségi indítvány/

Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester

Kovács Károly polgármester: Felolvassa Lesencetomaj Község Önkormányzatának
határozatát:
„Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi Minisztériumtól
térítésmentesen átvett 0 forint nyilvántartási értéken szereplő, az önkormányzat tulajdonát
képező gulyáságyút az önkormányzatok közötti jó kapcsolatra tekintettel Uzsa Község
Önkormányzatának ajándékozza. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a térítésmentes átadásról, és az átadásra
vonatkozó szerződést megkösse .”
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy hozzanak egy határozatot, melyben
megköszönik az ajándékot.
Kovács Károly polgármester: Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése,
hozzászólása van, tegye meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a gulyáságyút, mint ajándékot, és köszönetüket fejezik ki
Lesencetomaj Község Önkormányzatának, továbbá felhatalmazzák a polgármestert a
szerződés megkötésére, és az ajándék átvételére.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő
18/2013. (II.12.)

Határozatot
1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Lesencetomaj
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által a
tulajdonát képező
mobil
főzőeszköz
(„gulyáságyú”)Uzsa Önkormányzat részére
történő ajándékba adását
köszönettel
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, az ajándékozásra vonatkozó
szerződés aláírására, valamint az ajándék
átvételére.
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Határidő: folyamatos
Felelős:

Kovács Károly
Polgármester

2.) Uzsa Község önkormányzati rendelete szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kovács Károly polgármester: Köztudomású, hogy az önkormányzat is pályázott szociális
tűzifára, úgy, mint a tavalyi évben. A tavalyihoz képest nagyon minimális mennyiséget
kaptak, összesen 3m3-t. El kell dönteni, hogy mit csináljanak ezzel a kis mennyiséggel, bár
már korábban megállapodtak abban, hogy nem kérik.
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
HOZZÁSZÓLÁS
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Ezzel semmi gond, vissza lehet utalni a pénzt. A jogszabály
szerint február 15-éig fel kell használni, ha úgy dönt a képviselő-testület. Amennyiben
felhasználásra kerül, ahhoz rendeletet kell alkotni, aminek a tervezete kiküldésre került a
testület tagjainak. A jogszabály szerint foglalkoztatást helyettesítő támogatottakat, az
időskorúak járadékában részesülőket, az aktív korúak ellátásában részesülőket, és a
lakásfenntartási támogatásra jogosultakat előnyben kell részesíteni.
KÉRDÉS
Kovács Károly polgármester: Lehet 2 m3-nél kevesebbet adni? Ezt nem szabályozzák.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Emlékezete szerint a BM rendeletben az szerepel , hogy
háztartásonként legfeljebb 5 m3-t lehet adni.
Kovács Károly
polgármester: Családonként 1 m3 jutna a megítélt mennyiség
figyelembevételével. Vannak olyan személyek, akik jogosultak lennének rá, de hatalmas
feszültséget okozna a lakók körében, ha meg tudnák, hogy ezen illetők kaptak kedvezményes
tűzifát.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy csekély mennyiség miatt tekintsenek el a szociális
tűzifa felhasználásától, az átutalt összeget visszautalják.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület
a csekély mennyiségű szociális tűzifa juttatástól eltekint. A képviselő-testület megbízza a
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polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által átutalásra került összeg visszafizetéséről
gondoskodjon.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő
19/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat által benyújtott
igénylés alapján Magyar Államkincstár
által jutatott 3 m3 mennyiségű szociális
tűzifát a csekély mennyiségre tekintettel,
nem kívánja felosztani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyar
Államkincstár által átutalásra került 45.720
forint visszafizetéséről 2013. február 15.
napjáig gondoskodjon.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Kovács Károly
Polgármester
Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző

3.)
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Megbízott támogatási kérelme

Igazgatóság

Tapolcai

Járási

Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Károly polgármester: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot minden évben
támogatták, és minden évben megkeresik a képviselő-testületet támogatási kérelmükkel.

Vegyes érzései vannak ezzel kapcsolatban, a katasztrófavédelem elég jól megterheli az
önkormányzatot különböző adminisztratív munkával. Javasolja, hogy 10 ezer forinttal
támogassák a katasztrófavédelmet.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 2013. évi működéséhez 10.000,Ft, anyagi hozzájárulást nyújt.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
20/2013. (II.12.)

Határozatot
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 2013.
évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer
Forint anyagi hozzájárulást nyújt.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert , hogy a
nonprofit
szervezetek
támogatására
tervezett összeg terhére
10.000,- Ft
kifizetéséről gondoskodjon.
3. Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
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:

folyamatos

Felelős:

Kovács Károly
Polgármester

4.) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságának engedélyezése
Előterjesztő: Dr.Gelencsér Ottó
jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Perger István alpolgármester: Felkéri a polgármester urat, hogy amennyiben szóbeli
kiegészítése van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
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Kovács Károly polgármester: A szabadságolási ütemtervet módosítani kell, január 2-án,
február 1-jén már szabadságon volt. Április hónapban nem kéri a szabadságot, és június 3-7-ig
terjedő időszakban sem, kéri, hogy azt a 10 napot tegyék át augusztus hónapra.
Perger István alpolgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármester
tárgyévre vonatkozó módosított szabadságolási tervét fogadják el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
21/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező, polgármester tárgyévre vonatkozó
módosított szabadságolási tervét elfogadta.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Perger István
alpolgármester
Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző

5.) Beszámoló a helyi adók 2012. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző : Felkéri Molnár Szabolcs vezető tanácsos urat, szóbeli
kiegészítését tegye meg, az előző évről ő tud részletes tájékoztatást adni a képviselő-testület
tagjainak.
Molnár Szabolcs vezető tanácsos: Uzsa településen 2012. évben 2 fajta helyi adót
működtetett az Önkormányzat, az építményadót, és a helyi iparűzési adót. Az építményadó
mértéke 750 Ft/m2 az iparűzési adó az adóalap 2%-a.
Ide tartozik a gépjárműadó bevétel, melynek a tavalyi évben még 100 %-a, 2013. évtől
kezdődően 40%-a marad az Önkormányzatoknál.
Összefoglalva a tervezett, és kivetett adó nagyjából befolyt, az építményadóban van kisebb
hátralék, egy személyt érint.
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Az iparűzési adót nem nagyon tudják befolyásolni, az a cégek bevallásától függ, itt van
veszteség, a 21 millióhoz képest csak 14 millió érkezett be. 1,5-2 milliót vissza kellett utalni,
az előző évi bevalláshoz képest annyival kevesebb lett a cégek bevétele. Mindig egy évre
előre fizetik a céget az adót, és májusban derül ki, hogy valójában mennyi is volt a tényleges
bevétel.
Van az idegen bevétel, ami magában foglalja a szemétszállítási díjat, a különböző bírságokat.
A szemétszállítással tartozók át lettek adva, behajtás alatt vannak adók módjára, 535 ezer
forintról indultak, lement ez az összeg 372 ezer forintra, ennyi a kintlévőség. Összegszerűen
nagy, de kb. 15-20 embert érint, akik tartoznak.
Akik 10 ezer forintnál nagyobb összeggel tartoznak, azt átadták a NAV-nak behajtás végett. A
szemétszállítás díját 2011. májusig fizette a lakosság az önkormányzathoz, onnantól kezdve a
REMONDIS felé fizetnek. Többször küldtek ki felszólítást a nem fizetők részére, abból folyt
be az említett összeg.
Madárné Németh Mária képviselő 16.20 perckor megérkezett az ülésre.
Kovács Károly polgármester: Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése,
hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület
a Beszámoló a helyi adók 2012. évi befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést, és a
beszámolóban foglaltakat elfogadja.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
22/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a „ Beszámoló a helyi adók 2012. évi
befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést és a
beszámolóban foglaltakat elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős:

Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
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6.) KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás
nyertesének kiválasztása
Előterjesztő: Kovács Károly
Polgármester
Kovács Károly polgármester: Erről már korábbi ülésükön döntöttek, hogy pályázatot
nyújtanak be a Kultúrház villamos energia költségeinek csökkentése céljából, ezt be kell
venni a költségvetésbe is.
Három vállalkozótól kérte be a pályázat író cég az árajánlatot, Upstream Kft.
által adott ajánlati ár bruttó 17.675.809 forint, az önrész ebből 2.681.852 Ft. A beruházás
becsült értéke alapján nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért meghívásos
ajánlatkérésre került sor.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
KÉRDÉSEK
Perger István alpolgármester: Mennyi a kultúrház villanyszámlája?
Kovács Károly polgármester: Éves szinten kb. 1 millió forint. Érdemes meglépni a
pályázatot, elég nagy a megtérülési rátája.
Ez úgy működne, hogy a napelemek termelnék az áramot, az E.ON hálózatba lenne
visszatöltve, két mérőóra lenne felszerelve. Egyik mérné, hogy mennyi a fogyasztás, a másik
mérné, hogy mennyit tölt bele, és a különbözetet kellene fizetni az E.ON felé.
A meleg víz felhasználás nem olyan nagy, hogy érdemes legyen nekiállni, sőt a fűtésre sem
érdemes pályázatot benyújtani. Amit a kultúrház használ éves szinten kb. 350 ezer forint, nem
is támogatnák, nem működne a dolog.
Pályázatírásért nem kell fizetni, a cég átvállalta, ha nyer a pályázat, akkor az önrészt kell
kifizetniük.
Perger István alpolgármester: Van ennek a cégnek referenciája? Készítettek már ilyet?
Mármint napelemet telepítettek-e valahol?
Kovács Károly polgármester: Erre nem tud válaszolni, a pályázati cég bonyolítja.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Van a Vanessiával, mint pályázatíróval megállapodásuk? A
Képviselő-testület korábban döntött erről?
Kovács Károly polgármester: Arról volt szó a szóbeli tájékoztatásuk alapján , hogy ők írják,
és lebonyolítják a pályázatot.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Ezek szerint nincs megállapodásunk velük. Csak azért kérdezi,
hogy mennyit kell fizetnie az önkormányzatnak, ha nyer a pályázat. Megnyerik a pályázatot,
akkor vagy abból, vagy más forrásból ki kell fizetni a munkájukat.. Nem tudja, hogy mennyi a
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mérték, hány százalék. A lebonyolításra külön forrást kellene biztosítani, ha tudnák, hogy
mennyi.
Nyilván vesztes pályázatnál nem kérnek pénzt, de ha nyernek, akkor viszont szoktak kérni,
1-2 %-ra lehet számítani, a megnyert összeg bizonyos százalékával számolhatnak. A
lebonyolítói díj mértékét jó lenne tisztázni , különös tekintettel arra az esetre is számítva, ha a
pályázatot az önkormányzat megnyeri, de előre nem látható okok miatt nem tudja a
vállalkozói szerződést megkötni. A kérdés az hogy milyen igényt fog támasztani a
VANESSIA az addigi költségei megtérítésére.
Kovács Károly polgármester: Rendben, felveszi a kapcsolatot a céggel, és tájékoztatja a
képviselő-testületet.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arról, hogy a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a lebonyolító szervezettel kapcsolatos díjazást vizsgálja
meg, a projekt előkészítés költségeinek - a pályázat elnyerése esetén - fizetendő mértékét.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
23/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a VANESSIA Kft. , és az Upstream
Kft. képviselőivel, mint a Napelemes
rendszer kiépítése Uzsa településén című
pályázat lebonyolítójával és kivitelezőivel
vegye fel a kapcsolatot a projekt előkészítés
költségeinek mértékével , és viselésével
kapcsolatban. Térjen ki arra is , hogy a
az
megnyert pályázattól történő ,
önkormányzat önhibáján kívüli okból
történő esetleges visszalépés esetén az
előkészítés
,
lebonyolítás
költségeit
megtéríttetik e az önkormányzattal.
A
képviselő-testület
megbízza
a
polgármestert,
hogy
a
tárgyalás
eredményéről a következő testületi ülésen
tájékoztassa a képviselő-testületet.

Felelős: Kovács Károly
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Polgármester
Határidő: folyamatos, következő testületi
ülés
Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, KEOP-2012-4.10.0/A
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás nyertese az Upstream Kft( székhelye: 1118
Budapest, Maléter Pál utca 4.). A általuk adott ajánlati ár 13.917.960 Ft + ÁFA.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
24/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a KEOP-20124.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázathoz kapcsolódó feltételes beszerzési
eljárás eredményes volt.
A beszerzési eljárás megnevezése: „Napelemes
rendszer kiépítése Uzsa településén”.
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Upstream Kft .
( székhelye: 1118 Budapest, Maléter Pál utca
4. G. ép. IV. em. 5., cégjegyzék szám: 01-09987947 , adószám: 23988183243, képviselője:
dr. Sarlós Gyula) által adott ajánlati ár a
következő:
13.917.960 Ft + ÁFA
A beszerzési eljárás részeként lebonyolított
tárgyalási
fordulóban
az
ajánlattevő
fenntartotta a korábbi ajánlati árait.
Erre tekintettel az ajánlatkérő a fenti
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek a beszerzési
eljárás mindkét része tekintetében.
A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
nyertessel
kötendő
„Vállalkozási szerződés” megkötésére.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős : Kovács Károly
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polgármester

Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy Uzsa Község
a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő , és
Önkormányzatának Képviselő-testülete
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati kiírás alapján
az önkormányzat pályázatot nyújtson be napelemes rendszer kiépítése céljából.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
25/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a KEOP-20124.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázati kiírásra az önkormányzat pályázatot
nyújtson be napelemes rendszer kiépítése
céljából a következő megvalósítási helyre
vonatkozóan, az alábbi költségekkel:
Pályázat
címe:
Napelemes
rendszer
kiépítése Uzsa településén
Telepítési hely:Uzsa Kultúrház
8321 Uzsa, Petőfi Sándor u.1. Hrsz: 559.
Projekt teljes bruttó költsége: 17.879.009 Ft
Projekthez igényelt támogatás összege:
15.197.157 Ft
Projekthez biztosított teljes önerő összege:
2.681.852 Ft
Támogatottság esetén pályázathoz szükséges
önerőt – melynek összege 2.681.852 Ft– az
Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2013. február 16.
Felelős : Kovács Károly polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
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6.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésére javaslat, rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kovács Károly
polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kovács Károly polgármester: A költségvetés előkészítése hetekkel ezelőtt megkezdődött, a
szükséges egyeztetések lefolytatásra kerültek. Megtörtént a közös fenntartású intézmények
2013. évi költségvetéseinek megtárgyalása és elfogadása. Az óvoda, a konyha, a köztemető, a
közös hivatal költségvetései tartoznak ide. A folyamatosan módosuló költségvetés tervezési
értelmezései nehezítették a tervezés folyamatát, a feladatfinanszírozásra való átállás nem
megy zökkenőmentesen.
Az írásban megküldött , illetve az ülés előtt kiosztott módosított táblázat 20-as és az 59-es
sorában látható, hogy mennyi a működési kiadás, mennyi a működési bevétel, és a közöttük
lévő különbség, a működési hiány.
Ehhez az kell, hogy teljesüljenek az adóbevételek. 14 millió forintnál valamivel kevesebb
lesz az adóbevétel az idei évben. A tartalékolt pénzükből kell hozzátenni 6 millió 140 ezer
forintot, hogy ezek a kiadások teljesülni tudjanak.
Azt minden képviselő-testületi tag tudja, hogy az államtól összességében 11 millió pár száz
ezer forintot kapnának, ebből még levonják az iparűzési adó alap 0,5 %-át, ami 4,8 millió
forintot tesz ki. Az állami támogatásból 4,8 millió forint megy a hivatal működésére, és
marad 1,5 millió forint. A kiadások fedezésére a többi mind a saját bevételből jön be.
Elvonták az SZJA-t, a gépjármű adó 60 %-át, a majdnem 5 millió sem kevés, és ha azt veszik
alapul, hogy két éve majdnem a duplája volt az iparűzési adó bevétel, az sokat számít.
Tervezett tartalékuk év végére 22.860 ezer forint.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, hogy Uzsa Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
rendeletet a Képviselő-testület alkossa meg .

évi költségvetéséről szóló

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét
Uzsa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről.
7.) Sümegi Röplabda Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Kovács Károly
Polgármester
Kovács Károly polgármester: A Sümegi Röplabda Egyesület nevében támogatói kérelem
érkezett a képviselő-testülethez. Egyik támogató Madárné Németh Mária képviselő asszony,
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az ő indítványára az egyesület kérne támogatást, mivel uzsai lakos is játszik a csapatban.
Sümegen nagyon fellendült a röplabda sport, főleg a serdülő válogatott.
Kéri, akinek kérdése, hozzászólása, javaslata van, tegye meg.
HOZZÁSZÓLÁSOK
Madárné Németh Mária képviselő: Azokat az önkormányzatokat keresik meg támogatással,
ahol laknak a gyerekek. Hévíz, Gyenesdiás önkormányzatát is megkeresték, pontosan azért,
mert a régió egyetlen NB I-es röplabdás csapata a sümegi férfi csapat. A sümegi
önkormányzat 2 millió forinttal támogatja az egyesületet, 595 ezer forint ÁFÁ-val az
egyesületi, és a nevezési díj. 11 csapat van az NB I-es listán, ami annyit jelent, hogy 10
idegenbeli mérkőzésük van.
A leghosszabb út Szolnok, Kazincbarcika, Debrecen, itt százezres tételekről van szó. A többi
út 50-70 ezer forint körüli összegből jön ki, illetve a hazai mérkőzéseken a bírói költség az
50-70 ezer forint között van. Az, amit Sümeg önkormányzata ad, nem takarja be az utazást, a
nevezéseket, és a bírói költségek díját. Az összes többi pénzt támogatóktól próbálják
beszerezni. Ebben nincs bent a felszerelés, egy hosszú úton az ebéd, a családok
finanszírozzák, ahogy tudják.
Kovács Károly polgármester: Uzsai gyermek játszik a csapatban, így javasolja, hogy
támogassák őket. Javasolja, hogy 5.000 forinttal támogassák az egyesületet.
Sári Lajos képviselő: A Katasztrófavédelemnek is adtak 10.000 forintot, akkor az
egyesületnek is ezt az összeget javasolja.
Perger István alpolgármester: A javaslattal egyetért.
Kovács Károly polgármester: Kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a Sümegi Röplabda
Egyesület 2013. évi működéséhez 10.000.- Ft anyagi hozzájárulást nyújt a képviselő-testület.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
26/2013. (II.12.)

Határozatot

1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sümegi Röplabda Egyesület (8330 Sümeg, Béke tér 7.)
2013. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint
anyagi hozzájárulást nyújt.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében
a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg
terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
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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 képviselő-testületi ülésen a képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Kovács Károly
Polgármester

8.) A 114/2012.(X.15.) számú módosítására javaslat

Előterjesztő: Kovács Károly
Polgármester
Kovács Károly polgármester: A sürgősségi indítvány előterjesztésekor már elmondta , hogy
a meghozott határozatot azért kell módosítani , mert a Balatonederics-Sümeg kerékpár út
nyomvonalába tartozó ingatlanokra a különböző útbaigazító táblák és egyéb berendezések
kihelyezéséhez megadott tulajdonosi hozzájárulással érintett ingatlanok közül az 514 hrsz.-ú
ingatlan még mindig Lesenceistvánd nevén van , míg határozatban szereplő 0280 hrsz.
helyett a 0256/2 hrsz.-ot kell megjelölni. Javasolja a már korábban meghozott határozat
módosítását. Az ingatlan nyilvántartási állapotok még ezek szerint a mai napig nem lettek
korrigálva , pedig már a megállapodás is alá lett írva és be lett nyújtva a Földhivatalnak.
Utána kell járni , mert ez az állapot nem felel meg a természetbeni állapotoknak.
Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfenntartással szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta a következő
27/2013. (II.12.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
114/2012.(X.15.)
számú
határozatát akként módosítja, hogy az 1.pont
a) pontjában megjelölt 514 hrsz.-ú ingatlan
törlésre kerül , az 1. pont h) pontjában
megjelölt 0280 hrsz.-ú ingatlan helyébe a
0256/2 hrsz.-ú ingatlan megjelölés kerül.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy
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a döntésről a határozat megküldésével a Viva
Natura Alapítványt értesítse.
Határidő : 2013. február 25.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Kovács Károly polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni
képviselő-testület tagjainak a részvételt, az ülést 16.50 perckor bezárta.

a

K.m.f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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