Szám: 110-3/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 18 óra 30 perckor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán,
Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt: Bán István képviselő
Késve érkezett 18 óra 50 perckor Kovács Nándor képviselő

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 5 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Ugod Önkormányzat 2014-2019. évi
gazdasági programja

Vörös Tibor
polgármester

2. Alpolgármester megválasztása

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:

Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programja
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Szőke Zoltán képviselő javasolja feltérképezni az önkormányzat tulajdonában levő földeket és azokon
akár közcélú munka keretében foglalkoztatni embereket. A megtermelt zöldségekkel segítenék az
iskolai konyhát.
Sári Ferenc képviselő javasolja kamerarendszer kiépítését a faluban, mert a közelmúltban 2 temetésen
is kocsifeltörések történtek.
Kérdései; csak új járdákat építenek-e, vagy a régieket is felújítják? A járdaépítés az idei évre
vonatkozik-e?
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- az ingatlankateszteri nyilvántartásban pontosan szerepelnek az önkormányzati földek
- sajnos azokra, akik a jelenlegi START (csak munkanélkülieket foglalkoztató)
munkaprogramból kimaradtak, nem lehet hosszú távon építeni, pedig a „kertészkedés”
tavasztól késő őszig tartó munka
- amennyiben írnak ki pályázatot kamerarendszer kiépítésére, akkor vissza fognak rá térni, de
kérni fog árajánlatot a munkálatok elvégzésére; megjegyzi, hogy az elmúlt évben már
szándékoztak pályázni, de mivel a község közbiztonsága a felmérés alapján jónak mondható, a
pályázati feltételeknek nem feletek meg
- a járdafelújítás az idei évre vonatkozik; aminek keretében a régi járdalapokat új járólapokra
cserélik, s a költségek egy része pályázat, egy része pedig önerő.

Kovács Nándor képviselő 18 óra 50 perckor megérkezik.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
meghozta következő határozatát:
15/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
2014-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját
megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Alpolgármester választás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Horváth Mária jegyző ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/684/2015. sz.
törvényességi felhívását az alpolgármester választásával kapcsolatban.
Vörös Tibor polgármester javasolja alpolgármesternek Csombó György képviselőt megválasztani.
Csombó György képviselő a felkérést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét.
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Vörös Tibor polgármester a bejelentés után javasolja, hogy a képviselő-testület Csombó Györgyöt ne
zárja ki a döntéshozatalból.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
16/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki
Csombó György képviselőt az alpolgármester választási
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Zoltán ügyrendi bizottság elnöke

Vörös Tibor polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására.
Az ügyrendi bizottság lebonyolítja a szavazást, majd az elnök ismerteti a szavazás eredményét, mely
szerint az alpolgármester-választás: 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal eredménytelen volt.
(Titkos szavazás a jkv. mellékletét képezi)
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármesternek mindaddig
javaslatot kell tennie, amíg eredményes nem lesz a szavazás.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
17/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a következő ülésen ismét tegyen
javaslatot az alpolgármester személyére vonatkozóan.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vegyes ügyek:
a./ Pótkocsi vásárlás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 410/2015. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a pótkocsi megvásárlására kért ajánlatokat:
- IG + JM Kft. (1200 Budapest, Kossuth u. 62. fszt. 2.) 9,5 tonnás teherbírású bruttó 4.177.030,Ft,
- Contstar Kft. (Pápa, Külső-Győri u. 15.) 8 tonnás teherbírású, bruttó 4.030.980,- Ft,
- Agomaster Kft. (Pápa, Külső-Győri u. 8.) 10 tonnás teherbírású, bruttó 4.200.000,- Ft összegű
Ursus T-080/2 tip.
Javasolja a 10 tonnás megvásárlását a jobb kihasználás érdekében.
Sári Ferenc képviselő is az Agomaster Kft. ajánlatát javasolja elfogadni, mivel az ő gépeikről jó
tapasztalatokkal rendelkezik.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
18/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező MTZ-892.2 traktorhoz
pótkocsira kért ajánlatok közül:
- IG + JM Kft. (1200 Budapest, Kossuth u. 62. fszt. 2.) 9,5 tonnás teherbírású bruttó 4.177.030,-Ft,
- Contstar Kft. (Pápa, Külső-Győri u. 15.) 8 tonnás teherbírású, bruttó 4.030.980,- Ft,
- Agomaster Kft. (Pápa, Külső-Győri u. 8.) 10 tonnás teherbírású, bruttó 4.200.000,- Ft összegű
Ursus T-080/2 tip.
közül Agomaster Kft. (Pápa, Külső-Győri u. 8.) 10 tonnás teherbírású, bruttó 4.200.000,- Ft összegű
Ursus T-080/2 tip. ajánlatát fogadja el.
Utasítja a polgármestert a fenti pótkocsi megvásárlására.
A testület a fenti összeget a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

b./ Ugodi tanulók utazási támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 359/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
19/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 20 eFt támogatást
biztosit az ugodi tanulók útiköltségére a „Legyen más a
szenvedélyed” TÁMOP 5.2.9. képzőművészeti pályázat
díjkiosztó budapesti rendezvényén történő részvételük
biztosítására.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

c./ Közvilágítás korszerűsítése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 430/2015. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy megkereste a környező
önkormányzatokat a Short Term Capital Kft. egy vállalkozói konzorcium vezetőjeként közvilágítás
technológiai fejlesztésre szóló finanszírozási konstrukció bemutatása céljából. Először a konzorcium
felmérné az önkormányzat területén lévő lámpatesteket, utána pedig adna ajánlatot az égők LED-es
világításra való cseréjére. A felmérést úgy kalkulálta a cég, hogy 8 település finanszírozza a felmérést
(környező települések), melynek összege 199.000.-Ft + ÁFA. Javasolja, hogy az önkormányzat
vegyen részt a felmérésben, s vállalja annak az önkormányzatra eső költségét, lámpatestek arányában.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
20/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete minden féle további elkötelezettség nélkül megbízást ad a
Short Term Capital KFT-nek, mint a vállalkozási konzorcium vezetőjének, hogy Ugod községben
mérje fel a közvilágítási rendszert abból a célból, hogy a jelenlegi közvilágítási rendszer
modernizálásra – LED-es égőkre történő cserékre – ajánlatokat tudjon az önkormányzat kérni.
A felmérés 199.000.-Ft + ÁFA - lámpatestek számának arányában - önkormányzatra eső részét az
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A felméréssel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Sári Ferenc képviselő javasolja a közvilágítás bővítését a Petőfi u. 1. sz., és a Dózsa u. 5. környékén.
Megkérdezte az E-on-t, s tájékoztatásuk szerint meglévő oszlopokra, maximum 5 db közvilágítás lehet
elhelyezni tervek nélkül.
Kovács Nándor képviselő a sportöltözőhöz is javasolja a bővítést.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
21/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy kérjen árajánlatot és rendelje meg 5 db
közvilágítás bővítését az áramszolgáltatótól a képviselők által
javasolt és a legszükségesebb helyeken.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

d./ Erdészeti szolgálati lakás megvásárlása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Kovács Nándor képviselő: mit terveznek a Kossuth u. 6. sz. alatti ingatlannal?
Vörös Tibor polgármester ismerteti az erdészet ajánlatát, mely szerint az ingatlant 6.000.000.-Ft-ért
kínálja megvásárlásra. Ezért az összegért nem javasolja az önkormányzatnak megvételre. Eredeti
elképzelése az épületről az volt, hogy az önkormányzat felújíttatja, s rászorulók részére kiadja
bérlakásként. Az épület azonban olyan rossz állapotban van, hogy nagyon sokat kellene rákölteni,
lakhatóvá tétele érdekben, s az ár is drága az állapotához képest. Mindezek ismeretében nem javasolja
megvételre az ingatlant.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
22/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja
megvásárolni a BEFAG tulajdonát képező Ugod, Kossuth u.
6. sz. alatti erdészeti szolgálati lakást.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon az
érintett kiértesítéséről
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bejelentések:
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a játszótér melletti parkban, ahonnan kivágták
a fűzfát, egy sziklát szeretne elhelyezni. Később ebből az önkormányzat szökőkutat alakíthatna ki.
Pethő Attila képviselő tájékoztatja a testületet, hogy április 13-án a Szabadkai Színház tart előadást a
művelődési házban.
Elmondja továbbá, hogy testvérvárosi kapcsolatokról szóló pályázatokról tájékozódott, de a pályázati
kiírás szerint nem a programokat, hanem az egyéb költségeket finanszírozná az EU-s pályázat, ilyen
feltételekkel pedig nem látja értelmét a pályázatnak.
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot a testvér település kulturális
vezetőjével, hogy ők milyen pályázatokat szoktak igénybe venni a programjaikon, hátha ez segítséget
jelent a munkájához.
Pethő Attila képviselő a tervezett falunapi rendezvényekről tájékoztatja a képviselőket; gyerekműsor
és Poór Péter nosztalgia estje. Megkérdezi, hogy a Kossuth u. 76. sz. ház felújítására érkeztek-e
árajánlatok, s hogy a volt ÖNO felújítása befejeződött-e?
Szőke Zoltán képviselő felveti a praxisjog megvásárlását a háziorvostól.
Sári Ferenc képviselő kéri a testület anyagi támogatását (ügyvédi és egyéb költségekre) egy alapítvány
létrehozásához.
Kovács Nándor képviselő ismerteti a sportkör által elérhetőnek tűnő pályázatokat, melyekhez az önerő
biztosítását az önkormányzattól kéri.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- A Kossuth u. 6. sz. alatti ingatlant felújítás után olyan családok rendelkezésére lehetne
bocsátani, akiknek a fejük fölül elárverezték a házukat.
- A Kossuth u. 76. sz. felújítására még nem kért és kapott árajánlatokat.
- A volt ÖNO felújítása befejeződött, birtokba veheti a nemzetiségi önkormányzat.
- A sportkör pályázatairól írásban kér tájékoztatást, hogy utána dönteni tudjon a testület.
- A praxisjog megvásárlásának lehetőségéről informálódni fognak.
- Az önkormányzat részéről javasolja a településen megalakítandó alapítvány támogatását, oly
módon, hogy az önkormányzat vállaljon kötelezettséget az ügyvédi és egyéb költségek
biztosítására. Az alapítvány könyveléséhez, adminisztrációs munkájához, működéséhez nem
tud segítséget nyújtani.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
23/2015./III.30./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a településen létrejövő alapítvány megalakításával
kapcsolatos
költségek
biztosítására
(pl.
ügyvédi
költség…stb.), melyet az önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosit.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 25
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

