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Kovács Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés Uzsa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21.§-a 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.

(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, valamint a lejárt határidejű 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.

Kovács Károly polgármester: Kérte, hogy 8. napirendi pontként vegyék fel az önkormányzati bérlakás
nyílászáróinak cseréjével kapcsolatban hozott 62/2011. (VII.06.) határozat módosítását.

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– egyhangúlag – az alábbiak szerint állapított meg:

NAPIRENDEK:

1. Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Uzsa Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009.
(V.26.) Kt. rendeletének módosításáról

1

3. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet
módosításáról
4. Uzsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítás I. félév (rendelettervezet)
5. Uzsa Község Önkormányzata 2011. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
6. Tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév
7. Önkormányzati intézmények helyiségeinek bérleti díjainak megállapítása
8. Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás nyílászáró cseréjével kapcsolatosan hozott 62/2011.
(VII.06.) határozat módosítása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az első napirenddel kapcsolatos írásos anyag megküldésre
került. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre bővült, ezért szükséges az SZMSZ módosítása.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az SZMSZ 20. §-át a (4) bekezdéssel kell
kiegészíteni amiatt, hogy a testületi ülésekre a meghívót és az előterjesztéseket ezentúl a képviselők
elektronikus úton is megkaphatják.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

12/2011. (IX.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Uzsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról Szóló 10/2011. (IV.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Uzsa Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009.
(V.26.) Kt. rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy azért szükséges, mert a temetési segély megfogalmazása
bizonyos mértékig félreértésre adhatott okot. Az kaphat temetési segélyt, aki uzsai lakos és hozzátartozóját
temetteti el. Mindegy, hogy az eltemettetett hol lakott, vagy hol lett eltemetve, ha a hozzátartozója uzsai és
eltemetteti, akkor jogosult a temetési segélyre. Kérelemre adható ez a támogatás.
Sári Lajos képviselő: Úgy tudta, hogy ahol az elhunyt lakott, onnan kapták a temetési segélyt.
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy ezzel is az uzsai lakosokat szeretné támogatni. Mindegy
hogy az elhunyt hol élt haláláig, ha a hozzátartozója uzsai és ő temetteti el - amit számlával igazol -akkor
neki jár a támogatás.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

13/2011. (IX.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Uzsa Község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V.26.) Kt.
rendeletének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket,
miért szükséges a rendelet módosítása.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a rendeletek felülvizsgálata során megállapították, hogy
vannak olyan rendeletek, amelyeket hatályon kívül kell helyezni.
Kovács Károly polgármester: Látja, hogy régi költségvetési rendeletek is vannak a hatályon kívül
helyezendőek között. Kérdése, hogy hány év után kell hatályon kívül helyezni őket?
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a polgármestert, hogy a következő költségvetési évben.
Kovács Károly polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

14/2011. (IX.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Uzsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítás I. félév (rendelettervezet)
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Azért szükséges a
módosítás, mert 2.231.000 Ft összegben állami normatívákat kapott az önkormányzat. Ezzel az összeggel
meg kell növelni a bevételi és a kiadási oldalt is.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi rendeletet alkotta:

15/2011. (IX.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Uzsa Község 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Uzsa Község Önkormányzata 2011. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a kiküldött anyag egyértelmű. A beszámolóból kitűnik,
hogy az iparűzési adó bevétel 77 %-ban teljesült. Elmondta, hogy a második félévben kevés iparűzési adó
fog befolyni. A bánya befizetése nem lesz 1 millió forint. Jövőre jóval kevesebb fog befolyni, mint az idei
évben. Az önkormányzat jól áll anyagilag. Közel 17 millió forint van lekötve a bankban. A kamatai is
folyamatosan le vannak kötve. Az adóbefizetések teljesülése után, mikor látható lesz az önkormányzat
anyagi helyzete, meg kell majd tárgyalnia a képviselő-testületnek a Művelődési Ház belső felújítását.
Sajnos ilyen jellegű pályázatok nincsenek. A nagytermet kellene felújítani. A villamos felújítás 3 millió
forint körüli összeg lesz, ezen felül még festeni is kellene és felcsiszolni a parkettát.
Kérdés és hozzászóláshiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

81/2011. (IX.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Uzsa Község
Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét
49.984.- e Ft-ban
kiadási főösszegét
20.217.- e Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
Er.előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási
bevétel
463
463
196
(DRV. konc. díj)
Önkormányzat
5710
7425
4696
költségvetési támogatás
Intézményi saját bevétel
4551
4551
2794
Előző
évi
22735
22735
22735
pénzmaradvány
Közhatalmi bevételek
27730
27730
18798
Támogatásért. működési
517
764
bevételek
Függő,
átfutó,
1
kiegyenlítő bevételek
Összesen
61189
63421
49984
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Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem
rendszeres
személyi juttatások
Állományba
nem
tartozók juttatásai
Munkaadókat
terelő
járulékok
Átadott
pénzeszköz
működtetés
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon,
villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle
dologi
kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások:
adók, díjak stb.
Ellátottak
pénzbeli
juttatása
Költségvetési tartalék
Függő,
átfutó,
kiegyenlítő kiadások
Kiadások összesen:
Határidő:
Felelős:

ezer forintban
Er.előir. Módosított Teljesítés
0
0
0
9294
9960
4535

1016

1016

505

2678

2858

1211

12166

11540

5449

876
9412

876
9412

459
4886

2840

2840

1331

197

197

59

3176

4562

0

19534

20160

1783
-1

61189

63421

20217

2011. szeptember 15.
polgármester
körjegyző

6. Tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolások tankönyvét kifizeti
az önkormányzat. Vannak olyan általános iskolás diákok, akik nem a saját fenntartású iskolába járnak. Az
eddigi évek folyamán ők is kaptak támogatást. Úgy gondolja, hogy idén is kellene adni a
középiskolásoknak és felsőfokú oktatásban résztvevőknek is. 281.000 Ft van még, ami erre a célra
felhasználható. Arról még nincs pontos adat, hogy idén hány tanuló van
Madárné Németh Mária. Elmondta, hogy aki tavaly nyolcadikos volt, az idén plusz középiskolásként fog
bejönni. A támogatáshoz tavaly számlát kellett bemutatni.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy vannak olyan tanulók, akik alanyi jogon a középiskolában
is ingyenesen megkapják a tankönyvet. Iskolalátogatási igazolást és tankönyvszámlát kell hozni ahhoz,
hogy valaki megkapja a támogatást. Tavaly 8.000 Ft-ot kaptak az általános iskolában tanulók, 10.000 Ft-ot
pedig a középiskolában és felsőoktatási intézményben tanulók. Kérdése, hogy maradjanak-e ezek az
összegek, vagy legyenek megemelve.
Perger István képviselő: Véleménye szerint lehetne 10.000 Ft az általános iskolásoké, a tavalyi 10.000 Ftos összeg pedig legyen megemelve 12.000 Ft-ra.
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy tudni kellene, hogy hány fő van, aki kapná. A 280.000 Ftos keretet nem kellene túllépni.
Madárné Németh Mária képviselő: Úgy tudja, hogy 2 fő általános iskolás van és 3 fő felsőoktatásban
tanuló. Ha a tavalyi adatokkal és a megemelt összeggel van számolva, akkor is bele kell férni a
keretösszegbe.
Kovács Károly polgármester: Javaslata, hogy azok, akik nem alanyi jogon kapják ingyen a tankönyvet,
azok közül a vidéken tanuló általános iskolások 10.000 Ft-ot, a középiskolában és felsőoktatási
intézményben tanulók pedig 12.000 Ft-ot kapjanak tankönyvtámogatás címén. A támogatást
tankönyvszámla bemutatása ellenében kaphatják meg.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az, hogy számlát kell bemutatni, az benne van a rendeletben.
Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a
napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

82/2011. (IX.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon
nappali tagozatos oktatási intézményben tanulókat, hallgatókat,
akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív
tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:
Vidéki általános iskolás tanuló:
Középszintű oktatási intézményben tanuló:
Főiskolai, egyetemi hallgató:
Határidő:
Felelős:

10.000 Ft
12.000 Ft
12.000 Ft

folyamatos
polgármester,
körjegyző

Kovács Károly polgármester: Még a napirendhez kapcsolódóan kérdezi Gutmajer Tibornét, hogy a saját
dolgozóknak lett-e betervezve a költségvetésbe beiskolázási támogatás?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Igen. Szociális juttatásként a város- és községgazdálkodás
feladaton 30.000 Ft, a Művelődési Ház szakfeladaton pedig 15.000 Ft.
Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a város-és községgazdálkodáson lévő
dolgozónak már mindhárom gyermeke iskolás. Nem lehet azt megtenni, hogy az egyik dolgozó 15.000 Ftot kap egy gyermek után, a másik dolgozó pedig 3 gyermek után 30.000 Ft-ot. 45.000 Ft-ot kell elosztani a
négy gyermekre vonatkozóan.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy így11.250 Ft lesz gyermekenként. Ebben az
esetben viszont belső átcsoportosítást kell elvégeznie a költségvetésben a két szakfeladat között.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a polgármestert, hogy amennyiben ezt a lehetőséget választja,
erről határozatot kell hozni és módosítani kell a munkáltatói intézkedését.
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy 11.250 Ft-ot kapjanak a dolgozók gyermekenként.
Eszerint kerül módosításra a munkáltatói intézkedés.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

83/2011. (IX.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 11.250
Ft/fő/gyermek/év beiskolázási támogatást nyújt az önkormányzat
két határozatlan időre kinevezett alkalmazottjának.
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert a költségvetés módosítására és a beiskolázási
támogatás OTP Cafeteria kártyára történő kifizetésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Önkormányzati intézmények helyiségeinek bérleti díjainak megállapítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2006-ban lettek megállapítva a jelenleg is
érvényes díjak. Elmondta, ha az előtérben kereskedelmi céllal történő igénybevétel, például vásár van tartva,
akkor az 1.000 Ft óránként. Lakodalom és bál esetén 40.000 Ft, fűtési idényben pedig 50.000 Ft. Helyi
rendezvények esetén 10.000 Ft-ot kell fizetni. Voltak olyan termékbemutatósok, akik rendszeresen jöttek és
kibérelték a nagytermet. Nekik fűtési szezonon kívül 10.000 Ft-ot kell fizetni naponta, fűtési szezonban
pedig 15.000 Ft-ot.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a termékbemutatóval egészülne ki a bérleti díj.
Perger István képviselő: Javaslata, hogy a bérleti díj összegek után kerüljön oda, hogy „/nap”.
Kovács Károly polgármester: Egyetért azzal, hogy a termékbemutató esetén meghatározott összegekhez a
„/nap” kerüljön feltűntetésre. A lakodalom esetében máshogy kell leszabályozni, mivel általában
szombaton van a lakodalom és pénteken már díszítenek. Le lehetne szabályozni úgy, hogy „/alkalom”.
Perger István képviselő: Javaslata, hogy 40.000 Ft/48 óra legyen.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérdése, hogy bál esetén is így legyen-e leszabályozva?
Perger István képviselő: Szerint a bálra vonatkozóan is jó lenne így.
Kovács Károly polgármester: Véleménye szerint a bált ki kellene venni és csak lakodalomra kellene
kiadni a termet.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Ebben az esetben a c) pontban csak a lakodalom fog szerepelni. Elmondta,
hogy a 23/2006. (IV.25.) határozatban a rendezvényeknél meg volt határozva az összeg fűtési szezonra és
fűtési szezonon kívülre. Kérdése, hogy ez most is így legyen-e?
Kovács Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy maradjon bent a fűtési szezonra vonatkozó összeg is.
Perger István: Véleménye szerint azt is bele kellene írni, hogy az okozott károkért anyagi felelősség
terheli.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőt, hogy ez benne van a szerződésben, amit a
bérbeadáskor megkötnek.
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Kovács Károly polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati
javaslat elfogadását az előbbiekben említett módosításokkal.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

84/2011. (IX.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjakat
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) helyi szerveződések (gyűlések, értekezletek, megbeszélések
maximum 10 óra időtartamban): ingyenes,
b) kereskedelmi célra történő igénybevétel esetén: 1.000 Ft/óra
c) lakodalom
ca) fűtési szezonban:
40.000 Ft/48 óra,
cb) fűtési szezonon kívül:
50.000 Ft/48 óra,
d) helyi rendezvények
10.000 Ft/nap,
e) Művelődési Ház nagytermének bérbeadása termékbemutató
esetén:
ea) fűtési szezonban:
15.000 Ft/nap,
eb) fűtési szezonon kívül:
10.000 Ft/nap.
2.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen
határozatával hatályon kívül helyezi a 23/2006. (IV.25.) számú
határozatát.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás nyílászáró cseréjével kapcsolatosan hozott 62/2011.
(VII.06.) határozat módosítása
Előterjesztő: Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy azért van szükség a határozat módosítására, mert a
határozatban nem szerepelt név szerint a bérlő, csak a cím szerepelt. Úgy tudja, hogy a lakás már külön
helyrajzi számon szerepel, így azt is bele lehetne írni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a 62/2011. (VII.06.) határozat 1. pontját kell módosítani
akképpen, hogy bele kell írni Madár Miklós bérlő nevét és esetleg a lakás helyrajzi számát.
Kovács Károly polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az
alábbi határozatot hozta:

85/2011. (IX.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2011.
(VII.06.) határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
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„1.) Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 623/A/1. Hrsz-ú,
természetben 8321 Uzsa, Lázhegy utca 23. szám alatti
bérlakás nyílászáróinak cseréjét Madár Miklós bérlő saját
költségen elvégezze.”
2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2011.
(VII.06.) határozat 2.)-3.) pontját változatlan formában fenntartja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester 18.20 órakor a Képviselő-testület ülését
bezárta.
K. m. f.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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