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UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
8321 Uzsa, Lázhegy út 21. 

 
Ügyiratszám: 436-10/2010. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-án (hétfőn) 

18.45 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd 
 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester 

Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária (16,20 órától), Perger István és Szi Benedek 
Józsefné képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző 
 Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő 
 
Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa 
Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§ (9) bekezdése alapján szabályszerűen 
került összehívásra, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitotta.  
 
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás.  
 
(A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
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 nyilvános ülés keretében 3. napirendként megtárgyalni a Tapolcai 
Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester által javasolt napirendet. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:  
 
 
 
N A P I R E N D E K :  
 
1.) Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi I. félévi gazdálkodásáról 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában való részvétel 
3.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelme 
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N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1.) Beszámoló Uzsa Települési Önkormányzat 2010. évi I. félévi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kérte a 
képviselőket, hogy mondják el véleményüket. 
A 2010. évre tervezett beruházásaiknak a nagy része az első félévben elkészült, azonban abban nem biztos, 
hogy ebben a beszámolóban a kultúrház felújítás második ütemének a kifizetése szerepel-e, ugyanis a 
beruházás végső összege 14-15 millió forint között lesz.  
 
Gutmajer Tiborné f őmunkatárs: 11 millió forint van teljesítve, az iparűzési adóból került visszafizetésre.  
 
Kovács Károly polgármester: Az önkormányzatnak még nagyobb kifizetése a második félévben az 
Erdésztelepen a járda megvalósítása, amely 120.000,- Ft lesz.  
Megkérdezte, hogy iparűzési adóban 22 millió forint volt éves szinten tervezve, és az első félévben befolyt 7 
millió forint, amely 32,7 %, amely véleménye szerint elég kevésnek tűnik. Itt lehetséges az, hogy az 5,5 millió 
forintot vissza kellett fizetni a vállalkozóknak. 
A visszafizetett összeggel a szeptemberi kivetések csökkentve voltak a vállalkozóknak, cégeknek. Fel kell 
készülni arra is, hogy a következő évben is lesz iparűzési adó visszafizetése az önkormányzatnak, a 
költségvetés tervezetésekor ezt figyelembe kell venni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
71/2010. (IX.13.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete az Uzsa Települési Önkormányzat 2010. I. félévi 
költségvetés teljesítésének 
 bevételi főösszegét   52.179.- e Ft-ban 
 kiadási főösszegét   43.357.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
 
Bevételek       ezer forintban 

Megnevezés Er.előir. Módosítot
t 

Teljesítés 

Intézményfinanszírozás működési 0 0 0 
Önkormányzat költségvetési támogatás 4.822 7.373 5.169 
Intézményi saját bevétel 37.222 37.832 15.814 
Előző évi pénzmaradvány 31.196 31.196 31.196 
Összesen 73.240 76.401 52.179 

 
Kiadások       ezer forintban 

Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés 
Felhalmozási kiadás 15.482 15.882 22.627 
Rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatások 

7.918 9.134 4.929 

Állományba nem tartozók juttatásai 1.320 1.320 688 
Munkaadókat terelő járulékok  2.299 2.458 1.294 

Átadott pénzeszköz müködtetés 13.472 14.251 7.066 
Készletbeszerzések 780 780 295 
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások) 

10.195 10.693 4.700 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció) 

3.204 3.216 1.230 
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 223 228 133 
Különféle költségvetési befizetés 0 0 395 
Költségvetési tartalék 18.347 18.439 0 
Kiadások összesen: 73.240 76.401 43.357 

 
Határid ő:  2010. szeptember 15. 
Felelős:  Kovács Károly polgármester 
  Dr. Takács Nóra körjegyző 
 
 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában való részvétel 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A 
felsőoktatási intézményeknél minden évben kiírás történt meg, most a képviselő-testületnek azt kell eldöntenie, 
hogy csatlakozni kívánnak-e? Az elmúlt évben Uzsán egy fő volt jogosult a támogatásra, a másik pályázó nem. 
Személy szerint javasolja az idén is csatlakozzanak. Nem nagy összegről van szó az önkormányzat részéről, a 
pályázónak viszont nagy segítség ez is.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
72/2010. (IX.13.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint elfogadja: 

 
a.) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot)  nem haladja meg,  
 
b.) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó. 
 

2. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
3. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz 
szükséges nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges intézkedéseket a 
pályázat kiírására és elbírálására. 
 
4. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak 
érdekében, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az ösztöndíjak fedezete betervezésre kerüljön. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovács Károly polgármester 

Dr. Takács Nóra körjegyző 
 
 
3.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy eddig is minden évben támogatta Uzsa Település 
Önkormányzata a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot, melyet több Tapolca környéki 
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önkormányzat támogat.  Javasolta, hogy tegyék ezt ebben az évben is. A tapolcai tűzoltóságon kívül van még a 
badacsonytomaji állami tűzoltóság. 150,-Ft/év/lakos összeggel lehetne támogatni a tűzoltóságot, ami 54.900,-Ft 
összeg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
73/2010. (IX. 13.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat 
 
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 
támogatási kérelme”című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati Köztestületi Tűlzoltóságot 
(8300 Tapolca, Hősök tere 11., bankszámlaszáma: 10400724-00002803-00000003) 54.000,- Ft összeggel 
támogatja. A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek 
támogatására tervezett alapból biztosítja.  
 
2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg átutalásáról 2010. szeptember 30. napjáig gondoskodjon. 
 
3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező működési célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására és felkéri a polgármestert, hogy a 
pénzeszköz átadásáról az átadást követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kovács Károly polgármester 
 
 
 
Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 19.05 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyző 


