
 1  

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

 
Ügyiratszám: 495/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 

16.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Uzsa 
 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester 

Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária, Perger István és Sári Lajos képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra  körjegyző 
 Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó 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 5 képviselőből 5 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.) 
 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 
 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 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. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) 
2. Rendelet a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól  
3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V.26.) Kt. rendelet módosítása 
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4. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V.28.) Kt. rendelet 
módosítása 
5. A helyi adókról szóló 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelet módosítása 
6. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 
7. A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók befizetésének 2010 évi teljesítéséről 
8. Tájékoztató a polgármester 2010. évi tevékenységéről 
9. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről 
10. Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” támogatási kérelme 
11. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 
12 Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 
 
Kovács Károly polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást adott a Posta újraindításával 
kapcsolatosan. Elmondta, hogy a Posta részéről 2011. február 16-án fognak látogatást tenni nála és akkor 
fogják megbeszélni az esetleges újraindítással kapcsolatos dolgokat. Kérte a képviselőket, hogy tegyenek 
javaslatot, hogy mit vállalna az önkormányzat a nyitás költségeivel kapcsolatban, milyen engedményeket 
tehet. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Véleménye szerint a helyiséget ingyen kellene adni, valamint a villany költségeit is 
fizethetné az önkormányzat. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a helyiséget ingyen fogják biztosítani, a víz és villany 
költségeit pedig átvállalhatná az önkormányzat. 
 
Perger István alpolgármester: Elmondta, hogy a fűtést fizesse a Posta, mivel azt nem tudják külön mérni. 
 
Kovács Károly polgármester: Biztos benne, hogy vannak biztonsági előírások arra vonatkozóan is, hogy a 
válaszfalnak milyen vastagnak kell lennie. Lehet, hogy a hivatallal és a fodrászüzlettel közös falat meg kell 
erősíteni. Valószínűleg sorfalat kell mellé rakni. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Kérdése, hogy a biztosítás kinek a feladata. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy minden helyiségnek van külön riasztója. Természetesen ezt is 
meg kell velük beszélni. A helyiséget, villanyt és a vizet ingyen kapják, viszont a személyi költségeket Uzsa 
nem fizeti ki. Az átalakításokat esetleg még kifizetik, persze, csak bizonyos kereteken belül. Kell majd 
kezelőablakot is kialakítani. 
 
Perger István alpolgármester: Elmondta, hogy a villanyt csak abban az esetben fizessék, amennyiben azt 
nem a fűtésre használják. A fűtéshez használjanak gázt. 
 
Kovács Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Rátért a napirendi pontokra. 
 
 
N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
 
1. Uzsa Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Elmondta, 
hogy a költségvetés elért arra a szintre, hogy a működési bevétel kevesebb, mint a működési kiadás, 
összegszerűen ez 3,2 millió forintot jelent. Ez amiatt lehet, hogy csökken az iparűzési adóból befolyó bevétel. 
Úgy kell gazdálkodni, hogy egyensúlyban maradjon a költségvetés. Elmondta, hogy a bánya a legnagyobb 
adófizető, de egyre kevesebb az iparűzési adójuk. Az általános tartalék összege 2011. évben 19.494 eFt. Még 
nem született döntés a beruházásokról és a felújításokról, de azok a tartalékból mennének. 
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Gábor Oszkár képviselő: Kérdése, hogy az egyéb közfoglalkoztatott 4 fő mit takar. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy ők a Munkaügyi Központ által kiközvetített dolgozók. 
 
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy ez nem 4 fő, mert ide egy átlagot kellett írni. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy figyelni kell a pályázatokat, mert pár százezer forint is számít. 
Kérte a képviselőket, hogy ha további kérdésük, észrevételük van, azt tegyék meg. Mivel több kérdés és 
észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 
1/2011. (II.16.)     ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

2. Rendelet a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól  
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Jelen rendelet megalkotását 
a törvény szabályozza. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt választása 
szerint díjazás illeti meg, ezért szükséges a rendelet megalkotása. A rendelkezések meghatározzák a 
házasságkötés szabályait. Különbséget kell tenni hivatali időben a hivatalos helyiségben, hivatali időn kívüli, 
valamint külső helyszínen történő házasságkötés között, illetve meg kell határozni azokat a napokat, melyeken 
nem köthető házasság. Ezért a szolgáltatásért díjat kell fizetni. Meg kell határozni helyi rendeletben az 
önkormányzatnak és az anyakönyvvezetőnek járó díjat. Figyelembe kell venni a házasságkötéshez 
kapcsolódóan az anyakönyvvezető felkészülésével kapcsolatos kiadásokat is, mint például a kiküldetés vagy a 
fodrász díja, esetenként a versmondó díjazását. 
 
Sári Lajos képviselő: Kérdése, hogy eddig hogy működött ez. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy eddig nem kaptak juttatást.  
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy ezt a rendeletet mindenféleképpen meg kell alkotni. Sok olyan 
hely van, ahol szinte minden hétvégén esküvő van és így az anyakönyvvezetőnek akkor is dolgozni kell. A 
rendelet célja, hogy ne jöjjön ide mindenki azért, mert itt esetleg ingyen is megteheti. Amennyiben valaki hét 
közben, munkaidőben kíván házasságot kötni, abban az esetben nem kell fizetnie. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a négy polgármesterrel egyeztetve került a rendelettervezet 
megalkotásra. 
 
Sári Lajos képviselő: Elmondta, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy mindenki a saját lakóhelyén kötött 
házasságot. Jelen esetben akkor, ha egy vidéki munkaidőben és hivatali helyiségben itt házasodik, akkor 
ingyen teszi azt. Kérdése, hogy abban az esetben kell-e fizetni, ha mondjuk egy uzsai házasulandó pár 
Lesenceistvándon szeretné az esküvőt. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem, ezt figyelembe vették a rendelet magalkotása során. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy ha munkaidőn túl, de hivatali helyiségben történik a 
szertartás, akkor 24.000 Ft + ÁFA, ha pedig munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történik, akkor 36.000 Ft 
+ ÁFA.  
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Dr. Takács Nóra körjegyző: Kiegészítette azzal, ha munkaidőben, de hivatali helyiségen kívül történik, akkor 
is 36.000 Ft + ÁFA. 
 
Kovács Károly polgármester: Kérése, hogy amennyiben további észrevételt nem kívánnak tenni, úgy 
elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 
2/2011. (II.16.)    ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 
A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
3. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V.26.) Kt. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselő-testület támogatását arra vonatkozóan, hogy a helyi 
lakosoknak házasságkötési támogatást nyújthasson. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Véleménye szerint, ha jár temetési támogatás és születéskor is adnak, akkor 
szerinte a házasságkötésre is kell. Javaslata, hogy ez az összeg legyen 24.000 Ft. 
  
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ebben az esetben 6.000 Ft lenne az uzsai a 
házasulandók által befizetett összeg. Amennyiben hivatali helyiségen kívül történik, akkor 21.000 Ft.  
 
Perger István alpolgármester: Szerinte azt is bele lehetne írni, hogy egyvalaki csak egyszer kaphassa ezt a 
támogatást. 
 
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, egyenlőre nem szükséges, nem kötnek manapság olyan sok 
házasságot. Kérte, hogy amennyiben további kérdés és hozzászólás nincs, úgy a rendeletmódosítás legyen 
elfogadva azon módosítással, hogy a támogatás összege 24.000 Ft. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
 

3/2011. (II.16.)    ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009. 
(V.26.) Kt. rendelet módosítása 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V.28.) Kt. rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a rendelet módosítására a házasságkötési támogatás miatt van 
szükség. Átkerülne a polgármester hatáskörébe. 
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Perger István alpolgármester: Nem érti a rendelet végén azt, hogy a rendelet a hatályba lépést követő 3. 
napon hatályát veszti. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy ez a rendelet beleépül az alaprendeletbe, az egységes 
szerkezetben lesz látható. A módosításokról szóló rendelet pedig hatályát veszti. 
 
Kovács Károly polgármester: További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendeletet. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
 

4/2011. (II.15.)    ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
 
Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 
7/2008. (V.28.) Kt. rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
5. A helyi adókról szóló 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Megkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy azért van szükség a rendelet módosítására, mert az 
Országgyűlés hatályon kívül helyezte a vállalkozók kommunális adóját, így szükséges a helyi rendeletet 
módosítása. 
 
A polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
5/2011. (II.16.)    ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 
A helyi adókról szóló 16/2007. (XII.14.) Kt. rendelet módosításáról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
6. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Az 
Önkormányzatoknak minden évben közbeszerzési tervet kell készíteniük. Amennyiben az Önkormányzat nem 
tervez olyan volumenű beruházást, mely közbeszerzési eljárás köteles, úgy a tervet nem kell elkészíteni, 
azonban év közben, szükség esetén annak pótlása kötelező. Eddig nem érték el azt a határt, hogy 
közbeszereztetni kellejen. Úgy tudja, hogy emelkedtek az értékhatárok. 
 
Sári Lajos képviselő: Kérdése, hogy ha például a Kultúrházba vennének 100 db székeket, akkor mi az a határ, 
ami fölött közbeszereztetni kell. 
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Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatta a képviselőt, hogy 15 millió Ft fölött kell elindítani a 
közbeszereztetést vásárlás esetén.  
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
észrevételeiket. 
 
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: 
 
 
18/2011. (II.15.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
  

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5. §. (1) 
bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
rendelkezése alapján 2011. évre összesített közbeszerzési tervet nem 
készít. 
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a 
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   polgármester, 

  körjegyző 
 

 
7. A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók befizetésének 2010 évi teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a kiküldött kimutatás egyértelmű, látni lehet, hogy mennyi 
adó folyt be. Sok a kintlévőség, 2,6 millió forint. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy folyamatosan történnek a behajtások. Sok olyan tartozó van, 
akinek évek óta halmozódik a tartozása, van, akitől szinte reménytelen behajtani.  
 
Kovács Károly polgármester: A gépjárműadóval kapcsolatban elmondta, hogy az előirányzat 2,7 millió 
forint, a kintlévőség pedig 821.000 Ft, ami nagyon sok. 
 
Sári Lajos képviselő: Véleménye szerint nagyon nagy ez az összeg. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez egy halmozott összeg, a behajtások 
folyamatosak, de egyre nehezebb. 
 
Kovács Károly polgármester: Mivel további kérdés és észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
napirendi pont elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
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19/2011. (II.15.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  körjegyző 
 
 

8. Tájékoztató a polgármester 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy sok fejlesztés megvalósult az elmúlt évben, például a 
művelődési ház részleges felújítása, mely nyílászáró cserét, tetőcserét, tetőhéjalás cserét, bejárat cserét, 
valamint a terasz akadálymentesítését tartalmazta. Be lett fejezve a sportöltöző is, Járda lett kialakítva az 
erdészetnél és az Akácfa utca is felújításra került. A közös intézményeket is finanszírozni kellett, ide tartozik a 
Körjegyzőség, az iskola, óvoda, háziorvosi és védőnői szolgálat. A számadatokra nem tért ki, hiszen azokat 
elmondta a közmeghallgatáson és azok a képviselők által ismertek. Mint ahogyan azt a napirendek tárgyalása 
előtt elmondta, lehetséges a posta újranyitása is, melyről már tájékoztatta a képviselőket. 
 
Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el észrevételeiket. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy fogadja el a testület a beszámolóját. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
20/2011. (II.15.) számú   KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 
polgármester 2010. évi tevékenységéről” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:  
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 
2010. évi tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  alpolgármester 

 
 
9. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: Gábor Oszkár Ügyrendi Bizottság elnöke 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Gábor Oszkár képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy Uzsa Települési Önkormányzat 
képviselő-testülete minden tagja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak 
megfelelően, időben eleget tett. 
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
észrevételeiket. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
21/2011. (II.15.) számú   KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló 
jelentést elfogadta.   
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Ügyrendi Bizottság Elnöke 

körjegyző 
 
 

10. Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az Alapítvány minden évben benyújtja kérelmét. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Jelezte a képviselőknek, hogy ők még nem kértek eddig támogatást az 
önkormányzattól. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy tavaly a tapolcai mentőállomásnak nyújtottak támogatást. 
Tudomása szerint az alapítványok az adományokból először a dolgozókat fizetik ki. 
 
Gábor Oszkár képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy kérelmükben leírták, hogy mire lenne szükségük. 
 
Perger István alpolgármester: Véleménye szerint támogatni kell őket. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy nagyon sokan keresik telefonon is, többek között a légimentők 
is. Eddig elmondta mindenkinek, hogy még nincs elfogadott költségvetés, így nem ígér semmit. Sajnos 
mindenkit nem lehet támogatni. 
 
Perger István alpolgármester: Kérdése, hogy honnan lehet tudni, hogy az adott alapítvány létezik-e. 
 
Kovács Károly polgármester: Válaszul elmondta, hogy mindenkitől szokott kérni írásos kérelmet.  
 
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy megállapodást kell kötni. 
 
Perger István alpolgármester: Javaslata, hogy 10 eFt-tal támogassák az alapítványt. 
 
Kovács Károly polgármester: Szavazásra bocsátotta az összeget. 
 
Sári Lajos képviselő: Kérdése, hogy ha a tapolcai mentőállomás kér támogatás, akkor nekik is adnak-e. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: Szerinte, mivel a „04 Alapítvány” Veszprém megyei, így ha Tapolcának 
kell a pénz, akkor juttatni fognak nekik. 
 
Kovács Károly polgármester: Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a „04 Alapítványnak” 
10.000 Ft támogatást adjanak, az jelezze kézfeltartással. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
22/2011 (II.15.) számú   KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 
Alapítvány” 2011. évi működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint 
anyagi hozzájárulást nyújt. 
 
2. Uzsa  Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú 
rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg 
terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon. 
 
3. Uzsa 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 
képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 

11. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltsége a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda támogatására vonatkozóan kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz.  
 
Madárné Németh Mária képviselő: Elmondta, hogy az iszapkatasztrófa kapcsán adtak neki támogatást. 
 
Perger István alpolgármester: Véleménye szerint irodaszer vásárláshoz nem kellene támogatást nyújtani, 
ugyanis ez áll a kérelmükben. 
 
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy nemcsak az iroda működéséhez kérnek 
pénzt. A Lada Niva fenntartása is ide tartozik. Mivel a térségben van, szerinte támogatni kellene őket. 
 
Madárné Németh Mária képviselő: Javaslata, hogy 10.000 Ft-tal támogassák őket. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy bízik abban, hogy a jövőben nem lesz rájuk szükség. Kérte a 
javaslat elfogadását. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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23/2011. (II.15.) számú   KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Uzsa Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi Iroda 2011. évi 
működéséhez 10.000,- Ft, azaz Tízezer Forint anyagi hozzájárulást 
nyújt. 
 
2. Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú 
rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására tervezett összeg 
terhére 10.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon. 
 
3. Uzsa 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 
képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
12 Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 
Előterjesztő: Perger István alpolgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Perger István alpolgármester: Elmondta, hogy a 39 nap helyett 40 nap lett elosztva. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta, hogy javításra fog kerülni. 
 
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy lehetetlen ennyi napot kivenni. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
24/2011. (II.15.) számú   KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
 

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező, polgármester tárgyévre vonatkozó 
szabadságolási tervét (az előterjesztés 1. számú melléklete) elfogadta.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  alpolgármester 

körjegyző 
 
 

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 17.00 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta.  
 

K. m. f. 
 

 
 

Kovács Károly       Dr. Takács Nóra 
  polgármester       körjegyző 


