UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy út 21.
Ügyiratszám: 638-2/2009.
JEGYZİKÖNYV

Készült:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 09-én (csütörtök)
16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Uzsa

Jelen vannak:

Kovács Károly polgármester
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester
Gábor Oszkár és Táborosi László képviselı

Távolmaradását jelezte: Perger István és Szi Benedek Józsefné képviselı
Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı
Gutmajer Tiborné pénzügyi fımunkatárs

Jegyzıkönyvvezetı:

Lakatos Adrienn

Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
szabályszerően került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselıbıl 4
képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. A Képviselı-testület ülését megnyitotta.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére. Megkérdezte a képviselı-testületi tagokat, kívánják-e a
napirendet kiegészíteni.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – elfogadta a
napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2008. évi zárszámadása (rendelettervezet)
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
2.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
rekultivációs pályázathoz önerı biztosításáról szóló határozat visszavonása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
4.) Rendezési terv módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
5.) Uzsai Szentlélek Kápolna építési telek tulajdoni jogának kérelme
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
6.) Vegyes ügyek
6.1. Főnyírı és traktor vásárlása
6.2. Autóbuszváró pályázat
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Uzsa Települési Önkormányzat 2008. évi zárszámadása (rendelettervezet)
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselı-testületi tagok részére kiküldésre
került. Az Önkormányzat nem zárt rossz évet, melyben jelentıs segítséget jelentett az építményadó és az
iparőzési adó. A 2008-as évben nem történtek nagy beruházások, azonban az idei év anyagi körülményei ezt
lehetıvé teszik.
Kérte a képviselıket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi
rendeletet alkotta:

3/2009. (IV. 10.) uzsai Képviselı-testületi rendelet
Az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
(A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: A közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban elmondta, hogy a február 25-ei
ülésen már tárgyalt róla a képviselı-testület. A közfoglalkoztatási tervet véleményezésre a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központba meg kellett küldeni. A kirendeltség vezetı véleményezte a tervezetet,
melyben megállapításra került, hogy a tervben szereplı létszámadatok reálisak, a foglalkoztatás
megvalósítható. A képviselı-testületnek a tervet 2009. április 15-ig kell elfogadni. A tervben 3 fıt jelölt meg a
képviselı-testület, akiket az év során foglalkoztatna az önkormányzat. A létszám azonban változni fog, mert
jelezték helybeliek, hogy együtt mőködnének az önkormányzattal.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervet ebben az esetben
aktualizálni kell. Javasolta továbbá a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a rendszeres segélyeteket is
foglalkoztatja az önkormányzat, ha vállalják az együttmőködést és az erre vonatkozó megállapodást megkötik.
A megállapodás megkötésével javasolta a polgármestert megbízni.

Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy 6 fı rendszeres segélyezett van a
településen, de ıket nem tudná az önkormányzat alkalmazni, mert nem alkalmasak azokra a feladatokra,
amelyeket az önkormányzat elvégeztetni tervezett. Sajnos többen egészségi állapotuk miatt esnek ki várhatóan
az alkalmazásból.
Javasolta, hogy a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt a képviselı-testület fogadja el, és a
közfoglalkoztatási terv módosítására májusban térjenek vissza.
Megkérdezte, hogy a képviselıknek van-e kérdése, hozzászólása az elıterjesztéshez.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
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30/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Település Önkormányzata Képviselı-testülete a határozat mellékletét
képezı 2009. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.
A közfoglalkoztatási terv teljes szövege a határozat mellékletét képezi.
A képviselı-testület a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja azokat a
rendszeres segélyezetteket, akik az erre vonatkozó együttmőködést
kezdeményezik.
Felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodások
megkötésére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg
• a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai
Kirendeltség, valamint
• a Magyar Államkincstár címére.
Határidı:
Felelıs:

2009. április 14.
Kovács Károly polgármester

3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
rekultivációs pályázathoz önerı biztosításáról szóló határozat visszavonása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı-testület 2008.
novemberében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás mőködési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülı lakossági kommunális
hulladéklerakók rekultivációjára a települési önrész biztosítására határozatot hozott. Uzsa településen nincs a
pályázatba bevont rekultiválandó lerakó, ezért a Társulási Tanács a határozata alapján a rekultivációs
projekthez szükséges saját forrás fizetési kötelezettség megszőnt, ezért a határozatot vissza kell vonni.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazássa – az alábbi
határozatot hozta:

31/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
mőködési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülı lakossági
kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a települési önrész
biztosításáról szóló 48/2008. (IX. 11.) számú határozatát visszavonja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a határozat kivonatát
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.
Határidı:
Felelıs:

2009. április 30.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı
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4.) Rendezési terv módosítása
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Gróf Sándor vállalkozó Uzsa
területén építési telket kívánt vásárolni, melyen asztalosmőhely kialakítására került volna sor. A lakosság a
mőhely létesítése ellen aláírásgyőjtéssel tiltakozott. A polgárok több, mint 10 %-a írta alá a papírt,
tiltakozásukat kifejezve. A rendezési terv módosítását nem támogatta, mert az önkormányzatnak sokba
kerülne. A képviselı-testületi tagoknak kiküldésre került, hogy a tulajdonos, akinek a telkét meg kívánta
vásárolni a vállalkozó, milyen kárpótlással élhet. Emellett a szomszédos területek besorolásán is módosítani
kellene, azokat visszaminısíteni. Az érintettek kárigényét az köteles fizetni, akinek az érdekében történt, jelen
esetben az önkormányzat. A szóban forgó ingatlannál a rendezési tervben egy út van berajzolva. Javasolta,
hogy az érintett tulajdonossal vegye fel a képviselı-testület a kapcsolatot, az út kialakítása céljából. Javasolta
a képviselı-testületi tagoknak, hogy a rendezési tervet ne módosítsák.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a rendezési tervének
módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Ezt követıen a rendezési tervben jelzett utak kialakításával kapcsolatos elıkészítésre vonatkozó javaslattal
kapcsolatban kérte a képviselı-testület döntését.

A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
33/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat

Megbízza a polgármestert azzal, hogy a település keleti területén Gksz
övezetben tervezett telekalakítás elıkészítéséhez az út kialakításával érintett
ingatlan tulajdonosokat keresse meg.
Kérje meg az ingatlantulajdonosok nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
tulajdonukban lévı területbıl a közút céljára szükséges földrészletet közút
céljára átadják.
Határidı:
Felelıs:

2009. augusztus 15.
Kovács Károly polgármester

5.) Uzsai Szentlélek Kápolna építési telek tulajdoni jogának kérelme
Elıterjesztı: Kovács Károly polgármester
Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Bécsi László plébános úr
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy Uzsán a jelenlegi misézıhelyet a korábbi hivatali
helyiséget és posta helyiséget kápolna építés céljára, az Uzsai Római Katolikus Egyházközség tulajdonába
adják át.
Amennyiben a tulajdonjog az egyház tulajdonában lenne, könnyebb lenne pályázni a kivitelezésre.
A kérelemmel kapcsolatban elmondta, hogy nem zárkózik el a tulajdonba adástól, hiszen az önkormányzatnak
az épületre nincs szüksége.
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Az átadás feltételeit a képviselı-testületnek kell meghatároznia úgy, hogy biztosított legyen a kápolna építése,
ami a falu érdekét szolgálná. Ez azért fontos, mert az önkormányzat vagyonának ez részét adja át. Kérte a
képviselı-testület tagjainak hozzászólásait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Gábor Oszkár képviselı: Megkérdezte, hogy az épületegyüttes külön lenne-e választva.
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terv olyan mértékő
átalakítást tartalmaz, ami a jelenlegi épületre torony építését irányozza elı. Így az épületet teljes egészében
hasznosítanák, egyben.
Gábor Oszkár képviselı: Elmondta, hogy a településen van igény a kápolnára, a misézıhelyet is kihasználta
a lakosság. Javasolta, hogy kikötésként a beépítésre vonatkozóan 5 évet szabjon meg a képviselı-testület.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint az 5 éven belüli beépítésre az Egyház nem vállal garanciát.
Gábor Oszkár képviselı elmondta, hogy ha beépítésre vonatkozóan nem szabnak határidıt, abban az esetben
fennáll a lehetısége annak, hogy az egyház nem szorgalmazza a beépítést, az épület állaga folyamatosan
romlani fog esetleg más érdeklıdı is hasznosítaná más célból.
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: Megkérdezte, hogy amikor a képviselı-testület az épületet
használatba átadta az egyháznak, állagmegóvást vállalt-e az egyház.
Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyház az épület tetıszerkezetének
javítására költött jelentıs összeget. A kápolna emelné a település színvonalát. Véleménye szerint a pályázati
önerı biztosításában is az egyház segítségére lenne az önkormányzat lehetıséihez mérten.
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: A pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy manapság a
támogatottság akár 80-90%-os is lehet, tehát az önerı biztosítása az egyház részérıl nem lenne jelentıs.
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselı-testület javaslatait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: elmondta, hogy az önkormányzat visszavásárlási jog
kikötésével is értékesítheti. A szerzıdésben rögzíti a célt, melynek meghiúsulása esetén az eladó jogosult
visszavásárolni az ingatlant.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte a jegyzı asszony javaslatát. Elmondta, hogy az épületegyüttessel
kapcsolatban probléma továbbá az is, hogy a polgármesteri hivatallal együtt egy helyrajzi számon szerepel. Az
értékesítés elıtt a területet meg kell osztani. Osztatlan közös tulajdonként az értékesítést követıen több
probléma is felmerülhet.
Kovács Károly polgármester: Az átadással kapcsolatos javaslatokat a plébános úrral közölni fogja.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
34/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az Uzsai Szentlélek
Kápolna építését támogatja. Az ingatlan átadása elıtt az ingatlan
megosztásáról gondoskodni kell.
Megbízza a polgármestert, hogy a megosztásáról gondoskodjon. A megosztást
követıen az ingatlan átadására vonatkozó javaslatot terjessze a képviselıtestület elé.
Határidı:
Felelıs:

2009. augusztus 15.
Kovács Károly polgármester
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6.) Vegyes ügyek

6.1. Főnyíró-traktor vásárlása
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 2 főnyíró gép elromlott,
megjavításuk nagyon sokba kerülne. Javasolta, hogy vásároljon az önkormányzat új főnyíró-traktor.
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: A főnyíró-traktor vásárlását támogatta. Véleménye szerint a
kezelık figyelmét fel kellene hívni a megfelelı használatra, ezáltal a gép élettartama meghosszabbodna.
Gábor Oszkár képviselı: Támogatta a javaslatot. Célszerő volna főgyőjtıs traktort vásárolni, hogy a
labdarúgó pályán a lenyírt fő ne okozzon a játékosoknak problémát.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy érdeklıdött már főnyíró-traktor iránt. Javasolta, hogy tartalék
terhére 750.000,- Ft-ot különítsenek el a főnyíró-traktor vásárlására. Ebbıl az összegbıl már korszerő, több
funkciós gép vásárolható.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
35/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa települési önkormányzat képviselı-testület a település üzemeltetési
feladatok ellátása céljából, költségvetési tartaléka terhére főgyőjtıs traktor
vásárlását határozza el.
Megbízza a polgármestert azzal, hogy a költségvetési rendelet módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a soron következı képviselı-testületi ülés elé.
Határidı:
Felelıs:

2009. május 31.
Kovács Károly polgármester

6.2. Autóbuszváró pályázat

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki
autóbuszváró korszerősítésére, vásárlására. A képviselı-testület 2009. évi költségvetési rendeletében
autóbuszváró építésére tervezett összeget. A pályázati lehetıséget azonban célszerő kihasználni.
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: Elmondta, hogy a pályázaton igényelhetı maximális összeg
1.500.0000,- Ft.
Kovács Károly polgármester: Javasolta a 84-es fıút mellé az autóbuszvárók beszerzését, valamint az uzsai
erdésztelepre egy buszváró építését. Megkérdezte, hogy a pályázat hány %-os támogatottságú:
Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzı: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a támogatottság 70%os.
Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy a 3 buszváróra a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat.
További kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi
határozatot hozta:
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36/2009. (IV. 09.) sz. uzsai Képviselı-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete ülésén úgy határozott,
hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és
Területfejlesztési Bizottsága által kiírt - a kedvezményezett kistérségekben
lévı kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2009. évi támogatására pályázatot nyújt be autóbuszváró építésére.
A pályázat célja:

Uzsa, Autóbuszváró építés

A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:
A tervezett fejlesztést az önkormányzat 2009. évben hajtja végre
Megnevezés
A fejlesztés nettó költsége
Vissza nem igényelhetı áfa
Összesen:

2009. év
1.919.758,383.952,2.303.710,-

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Támogatásból igényelt összeg
Összesen:

adatok Ft-ban
2009. év
803.710,1.500.000,2.303.710,-

A Képviselı-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.11.) számú rendeletében biztosítja, hogy
nyertes pályázat esetén 2009. szeptember 15-ig a kivitelezést megvalósítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidı:
Felelıs:

2009. május 15.
Kovács Károly polgármester

Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: Javasolta, hogy a játszótér mögötti régi teniszpályát az
önkormányzat újítsa fel, kapjon új aszfalt réteget. Másik javaslata a labdarúgó pálya alatti árokhoz híd építése
volt, mert balesetveszélyes a jelenlegi állapot. Véleménye szerint a faluképet is javítaná az új átjáró, és nem
kerülne sokba.
Kovács Károly polgármester: Megköszönte a javaslatot. Az aszfaltozással kapcsolatban elmondta, hogy a
2009-es éves költségvetésben nem biztos, hogy jut rá fedezet, de szem elıtt tartja a javaslatot és a költségvetés
várható teljesítése ismeretében visszatérnek rá. Az átjáró javításával kapcsolatban megígérte, hogy intézkedni
fog, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezetet biztosító elıirányzat szerepel az önkormányzat
költségvetésében.

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 16.50 órakor a Képviselı-testület ülését bezárta.

K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyzı
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