
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
8321 Uzsa, Lázhegy u.21. 
 
Szám: 162-2/2013. 
 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án  

19.00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Zalahaláp 
 
Az ülésen megjelentek:  
 
  Kovács Károly   polgármester 

Perger István    alpolgármester 
Gábor Oszkár     képviselő 
Madárné Németh Mária   képviselő 
Sári Lajos     képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent:   
 

Dr. Gelencsér Ottó   jegyző 
  

Jegyzőkönyvvezető:  
 
Lukács Tiborné  
 
 

 
Kovács Károly polgármester: Tisztelettel  köszönti a megjelent  települési  képviselőket, Dr. 
Gelencsér Ottó jegyző urat.  
 
Megállapítja,  hogy  a  megválasztott 5  fő  települési  képviselőből 5 fő  jelen  van,  az  ülés  
határozatképes,  azt  megnyitja.  
 
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a mai  nyilvános  ülés napirendjét  a kiküldött 
meghívóban foglaltaknak megfelelően hagyják jóvá azzal a kiegészítéssel, hogy 5. napirendi 
pontként sürgősségi indítványként vegyék fel a kistérség létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény benyújtásának tárgyalását. 
 
Kéri, hogy akinek a napirendi ponton kívül más javaslata van, tegye meg!  
 
Más javaslat nem hangzott el.  
 
Kéri,   aki  egyetért  a  napirendi pontok  megtárgyalásával,  kézfenntartással  szavazzon! 
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Uzsa Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  a  következő: 
 
31/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

 
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 módosítására 
javaslat  
Előterjesztő: Kovács Károly  
                       polgármester 
 
2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása feladatainak ellátásával kapcsolatos 
megállapodások jóváhagyására javaslat 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                       polgármester 
 
3. Lakások-  és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára 
javaslat 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                       polgármester 
 
4. 2013. évi Munkaterv elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                       polgármester 
 
5. Vegyes ügyek, bejelentések 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
támogatási igény benyújtása 
/sürgősségi indítvány/ 
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                        polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK 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 módosítására javaslat  
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                        polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kovács Károly polgármester: 2013. január 1. napjával hatályba lépett a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény, amely egyidejűleg hatályon kívül helyezte a  
hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvényt, ezáltal megszüntetve az 
önkormányzatok hulladék díj megállapítási hatáskörét. 
A mellékelt rendelettervezet tartalmazza a  díj megállapításra vonatkozó szabályok hatályon 
kívül helyezésére vonatkozó javaslatát, és a képviselő-testületnek kiküldésre került az 
módosításra kerülő, egységes szerkezetű rendelet is.  

Jegyző úrhoz lenne egy kérdése, a törvény előírhatja azt, hogy egy 4 fős család 60 literes 
hulladékgyűjtő edényt igényelhet?  

HOZZÁSZÓLÁSOK 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző: A rendelet nem írhatja elő, hogy mekkora edényzetet köteles az 
állampolgár vásárolni. Utána fog nézni, a rendeletben a korábbi módosítás ellenére miért 
maradt benn ez a rész. 

Perger István alpolgármester: A hulladék törvényben úgy tudja, hogy  bent van, hogy 1-1 
m3-re mekkora szemét keletkezik.   
 

Kovács Károly polgármester: Egy biztos, hogyha ez a rendeletben meg fog jelenni, akkor a 
4 fős családok is 60 literes kukát fognak rendelni, és a 60 literes kukáért pár év múlva  
ugyanannyit fognak fizetni, mint akinek 120 literes van. Utána kell nézni, hogy az új 
hulladékgazdálkodási törvény szerint egyáltalán mehet-e ez a dolog.   

Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy mivel az egységes 
szerkezetbe foglalt rendeletben  bent van ez a rendelkezés, most  ne tárgyalják , mivel 
hamarosan sort kerítenek az új hulladéktörvénynek megfelelő felülvizsgálatra, akkor 
módosítsák. Kérné a képviselő-testülettől, hogy az előterjesztés szerinti  módosító javaslatot 
fogadják el. 

 
Kovács Károly polgármester: Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg! 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Károly polgármester: Kéri, hogy a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a 
környezet védelméről szóló  rendeletet a Képviselő-testület alkossa meg.  
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Uzsa  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal –  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta  rendeletét 
 

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. 

 
 
 

2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatainak ellátásával 
kapcsolatos megállapodások jóváhagyására javaslat 
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                        polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kovács Károly polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a  
megállapodások rögzítik azokat a feltételeket, mely a társulási feladatellátások pénzügyi 
fedezetét, és a későbbiekben a társulás működését biztosítják.   
Javasolja, hogy a megállapodásokat fogadják el, az anyagi hozzájárulás biztosítva van, a 
költségvetésben szerepel.  
 
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg! 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladat ellátásával 
kapcsolatos, központi háziorvosi ügyelet finanszírozására vonatkozó megállapodást hagyják 
jóvá. 
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  a  következő: 
 
32/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, a központi 
háziorvosi ügyelet finanszírozására vonatkozó 
megállapodást jóváhagyja. 

 
Felhatalmazza Uzsa Önkormányzat 
polgármesterét a megállapodás aláírására , és a 
megállapodásban foglaltak szerint a fizetési 
kötelezettség teljesítésére. 
 
Felelős: Kovács Károly  
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              Polgármester 
 
Határid ő: azonnal , illetve folyamatos 
 
 

Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladat ellátásával 
kapcsolatos, belső ellenőrzési feladatok finanszírozására vonatkozó megállapodást hagyják 
jóvá. 
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
33/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

 

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 
a belső ellenőrzési feladatok finanszírozására 
vonatkozó megállapodást jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Uzsa Önkormányzat 
polgármesterét a megállapodás aláírására , és a 
megállapodásban foglaltak szerint a fizetési 
kötelezettség teljesítésére. 
 
Felelős: Kovács Károly  
              Polgármester 
 
Határid ő: azonnal , illetve folyamatos 
 

 
 

Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladat ellátásával 
kapcsolatos, a támogató szolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
 
34/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, a támogató 
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szolgálat  finanszírozására vonatkozó 
megállapodást jóváhagyja. 

 
Felhatalmazza Uzsa Önkormányzat 
polgármesterét a megállapodás aláírására , és a 
megállapodásban foglaltak szerint a fizetési 
kötelezettség teljesítésére. 
 
Felelős: Kovács Károly  
              Polgármester 
 
Határid ő: azonnal , illetve folyamatos 
 

 
 
Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladat ellátásával 
kapcsolatos, az irodaépület üzemeltetésére vonatkozó megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
35/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező,  az 
irodaépület üzemeltetésére vonatkozó 
megállapodást jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Uzsa Önkormányzat 
polgármesterét a megállapodás aláírására , és a 
megállapodásban foglaltak szerint a fizetési 
kötelezettség teljesítésére. 
 
Felelős: Kovács Károly  
              Polgármester 
 
Határid ő: azonnal , illetve folyamatos 
 

 

Kovács Károly polgármester:  Kéri a képviselő-testület tagjait,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladat ellátásával 
kapcsolatos, a munkaszervezeti létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére  
vonatkozó megállapodást hagyják jóvá. 
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
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Uzsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
 
36/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 

Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, a 
munkaszervezeti létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos többletköltségek fedezetére 
vonatkozó  megállapodást jóváhagyja. 

 
 

Felhatalmazza Uzsa Önkormányzat 
polgármesterét a megállapodás aláírására , és a 
megállapodásban foglaltak szerint a fizetési 
kötelezettség teljesítésére. 
 
Felelős: Kovács Károly  
              Polgármester 
 
Határid ő: azonnal , illetve folyamatos 
 

 
 
3. Lakások-  és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálatára 
javaslat 
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                       polgármester 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Kovács Károly polgármester:  A napirendhez annyit fűzne hozzá, hogy van pár 
bérleményük, és az előterjesztésben részletezték azt,  hogy az inflációs ráta százalékos 
összegével növelnék a bérleti díjakat.  
Kérdése, hogy lehet-e ezzel kapcsolatban szelektálni, hogy van akinek ráteszik az inflációt, 
van, akinek nem? 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Aggályos, mert  ez olyan megkülönböztetés,  diszkrimináció, 
ami kellő jogalapot szolgálhat a határozat törvényességének vizsgálatára. Azt azonban  
megteheti a képviselő-testület,  hogy ebben az  évben nem emelnek bérleti díjat, nem 
érvényesítik az előző évi infláció mértékét a nehezedő gazdasági helyzetre figyelemmel a 
település alapszolgáltatásainak biztosítása érdekében. 
 
Perger István alpolgármester: Javasolja, hogy  mindenkinek, vagy senkinek ne tegyék rá ezt 
az összeget, vagy egy jelképes összeget állapítsanak meg.  
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Kovács Károly polgármester:  Kéri, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg! 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Károly polgármester:  Az elhangzottak alapján javasolja a képviselő-testületi 
tagoknak, hogy az idei évben eltekintenek a bérleti díj emeléstől, az inflációs ráta összegének 
növelésétől.  
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
37/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  

  
Uzsa Önkormányzat Képviselő-testülete 
-figyelemmel az állampolgárokat és a 
vállalkozásokat is érintő nehéz gazdasági 
helyzetre, valamint a településen 
működő alapszolgáltatások 
fennmaradásának szükségességére –  
2013. évben az önkormányzat tulajdonát 
képező lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérleti díját nem 
kívánja változtatni.   

 
Határid ő:  azonnal 
 
Felelős: Kovács Károly 
              polgármester 

   
Dr. Gelencsér Ottó 

  jegyző 
 
4. 2013. évi Munkaterv elfogadására javaslat 
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                        Polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Kovács Károly polgármester: A munkaterv tervezetével kapcsolatban kéri, akinek az 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő munkatervet a képviselő-testület fogadja el.  
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
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Uzsa Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  a  következő: 
 
 
38/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  

 
Uzsa Önkormányzat Képviselő – testülete a 
2013. évi munkaterv javaslatot 
megtárgyalta,  és az előterjesztés alapján 
elfogadta. 
 

        Határidő: 2013. április 1. , illetve 
folyamatos 
 
Felelős : Kovács Károly   
               polgármester 
               
               Dr. Gelencsér Ottó  
               jegyző 

 
 

 
5. Vegyes ügyek, bejelentések 
 

      
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
támogatási igény benyújtása / Sürgősségi indítvány/ 
 
 
Előterjesztő: Kovács Károly  
                        polgármester 
 
 
Kovács Károly polgármester: A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa létszámcsökkentésről döntött a Társulás Munkaszervezeténél és a Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A létszámcsökkentés anyagi oldalának 
csökkentése érdekében a társulás támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. 
A   határozati javaslatot az ülés kezdetekor kiosztották, a hozzájárulás  elfogadását kéri a 
Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a támogatási igény beadható legyen. 
 
Kéri, akinek kérdése, hozzászólása van a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg ! 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Károly polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési 
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar 
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Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő – benyújtásához hozzájárulnak, 
felhatalmazást adnak a pályázat benyújtására.  
 
Kéri aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon ! 
 
Uzsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül   meghozta  a  következő: 
 
39/2013.(III.26.)            H a t á r o z a t o t  
 
 
 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása  tag önkormányzataként Uzsa 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozott arról, hogy az igénylő fenntartói 
körén belül - a társulás intézményénél és 
munkaszervezeténél – a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az igénylő fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetőség. A Társulás intézményei 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti 
tervezhető létszám-és álláshely-átcsoportosítás 
lehetőségének felülvizsgálata függvényében 
döntött a felmentéssel együtt járó 
létszámcsökkentésről. 
 
A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú 
határozatával – 2012.november 20.napjával – 
döntött arról, hogy a létszámcsökkentés 
keretében érintett foglalkoztatottaknak a 
jogviszonyban töltött idő folyamatosságának 
megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására 
nincs lehetőség az alábbi munkakörökben: 
 
Munkaszervezetnél:   
Munkaszervezet vezető                          1 fő 
Területfejlesztési ügyintéző                    1 fő 
Gépjárművezető                                      1 fő 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál: 
Gépjárművezető                                     2 fő   
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Uzsa Települési Önkormányzat 
Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési 
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésének - Magyar 
Államkincstárhoz a törvényes előírások 
betartásával történő - benyújtását elfogadja. 
 
Felelős: Kovács Károly 
              Polgármester 
 

          Határid ő: 2013.április 5. 

 
 
 
Kovács Károly polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni  a 
képviselő-testület tagjainak a  részvételt,  az  ülést  19.20  perckor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
        Kovács Károly         Dr. Gelencsér Ottó 
                    polgármester                    jegyző 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


