Szám: 110-6/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 19. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-6/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán,
Kovács Nándor, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt: Bán István képviselő
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 6 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. 2014. évi költségvetési rendelet
módosítása

Vörös Tibor
polgármester

2. 2014. évi zárszámadás

Vörös Tibor
polgármester

3. Pályázatok kiírásáról tájékoztatás
és döntés az esetleges pályázatról

Vörös Tibor
polgármester

4. Alpolgármester választás

Vörös Tibor
polgármester

5. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:

Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

3

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
5/2015./V.29./
Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestületének önkormányzati rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014./II.25./
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : 2014. évi zárszámadás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
6/2015./V.29./
Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestületének önkormányzati rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2014. évi zárszámadása a jkv. mellékletét
képezi.

3./ N a p i r e n d : Pályázatok kiírásáról tájékoztatás és döntés az esetleges pályázatról
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetgazdasági miniszter belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont
szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Javasolja, hogy az iskolában
lévő önkormányzat által működtetett konyha felújítására, akadálymentesítésére, valamint eszközök
berendezések beszerzésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat. A pályázathoz kért költségvetést,
melynek összege 31.578.946.-Ft. Javasolja ennek elfogadását, valamint ez ehhez kapcsolódó önrész
biztosítását 1.578.947.-Ft összegben
Szőke Zoltán képviselő javasolja a közétkeztetést a különleges táplálkozási igényű gyermekek (tej,lisztérzékenyek) étkeztetésével kiegészíteni.
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Pethő Attila képviselő javaslatai:
- tálcás rendszer kialakítása – ne a pedagógusok, hanem a gyerekek saját maguk bonyolítsák le
az étkezést,
- a vizesblokk és a konyha elkülönítését, szakaszolását,
- tárgyi eszközökre, berendezésekre is pályázni
Kovács Nándor képviselő: mikor tervezik a kivitelezést? Lehetőleg ne tanulóidőben. A polgármesteri
hivatal felköltözik-e a kultúrházba?
Sári Ferenc képviselő: kié a konyha? Rendezvényekre történő bérbeadásával növelnék az
önkormányzat bevételét.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- a konyha felújításának pályázatába beleveszik a tej,- lisztérzékeny gyermekek étkeztetését; a
tálcás rendszer kialakítását; vizesblokk szakaszolását; tárgyi eszközök, berendezések
beszerzését
- a felújítást nyári szünetben tervezik
- a hivatal nem költözik az IKSZT épületében, mert az IKSZT-nek 5 évig ezt a funkciót kell
betöltenie, és ebből még 2 év hátra van
- a konyha tulajdonjogilag az önkormányzaté, de használatra átadták az iskola fenntartójának, a
KLIK-nek, így ő diszponál felette.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
36/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat tulajdonát
képező Ugod, Petőfi u. 54. szám alatt lévő 241. helyrajzi számú ingatlanban lévő konyha,
felújítására, fejlesztésére és akadálymentesítésére „a nemzetgazdasági miniszter - belügyminiszterrel
és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” pályázati felhívásra. A költségvetés
szerinti bekerülési költséget a képviselő-testület elfogadja, melynek összege 31.578.947.-Ft. A
pályázathoz szükséges önrészt, melynek összege 1.578.947.-Ft az önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a pályázat határidőben történő
benyújtásáról.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

Vörös Tibor polgármester tájékoztatja még a testületet, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), és ac) és ad) pontok
szerint önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására. Ismerteti a pályázatot.
Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a közös hivatal épületére, járdaépítésre
valamint az önkormányzat által megvásárolt sport pálya melletti épület óvodai, iskolai és utánpótlás
sportlétesítmény kialakítására. Ismerteti a fejlesztésekhez kapcsolódó költségvetéseket,
költségvetések alapján pedig javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a szükséges önrészt.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
37/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), és ac) és ad)
pontok szerint önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására kiirt pályázatokra az
alábbi pályázati alcélok szerint:
ad) Az önkormányzat tulajdonát képező Ugod, Kossuth u. 32. szám alatt lévő Ugodi Közös
Önkormányzati Hivatal felújítására, melynek bekerülési költsége a mellékelt költségvetés szerint
31.499.999,-Ft, az ezzel kapcsolatos önrészt 1.575.000,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
b) Ugod község belterületén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező 802; 592, 630; hrsz-ú (Klapka,
Jókai utcákban lévő) járdák felújítása, melynek bekerülési költsége a mellékelt költségvetés szerint
17.600.000,-Ft, az ezzel kapcsolatos önrészt 2.640.000,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
c) Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport új sportlétesítmény létrehozása, melynek bekerülési költsége
a mellékelt költségvetés szerint 23.500.000,-Ft, az ezzel kapcsolatos önrészt 3.525.000,- Ft-ot az
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Utasítja a testület a polgármestert,
hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : Alpolgármester választás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja alpolgármesternek Szőke Zoltán képviselőt megválasztani.
Szőke Zoltán képviselő a felkérést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét.
Vörös Tibor polgármester a bejelentés után javasolja, hogy a képviselő-testület Szőke Zoltánt ne zárja
ki a döntéshozatalból.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
38/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki Szőke
Zoltán
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: 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 érvénytelen szavazattal
eredményes volt.
(Titkos szavazás a jkv. mellékletét képezi)
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen
szavazattal meghozta következő határozatát:
39/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással
Szőke Zoltánt választotta meg alpolgármesternek a képviselőtestületi megbízatásának időtartamára.
Határidő: folyamatos
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Szőke Zoltán képviselő megköszöni a testületnek a bizalmat, és ígéri, hogy a jövőben is a falu és nem
a személyes érdekeit tartja szem előtt a munkája során.
Szőke Zoltán leteszi az esküt Vörös Tibor polgármester előtt.

Vegyes ügyek:
a./ Külön megállapodás óvoda fenntartására az Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Nagytevel
Óvodafenntartó Társulás Társulási megállapodása alapján
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 270/2015. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
40/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
melléklet szerinti külön megállapodást, s felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ Gyermeknap
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja az iskola igazgatója megkereste, hogy az önkormányzat
támogassa a megrendezésre kerülő gyermeknapot 200.-Ft-tal ugodi gyermekenként. Javasolja
gyermeknapra minden ugodi óvodás és iskolás részére 1 db jégkrém árának (200,- Ft/fő) megfelelő
összeget biztosítsanak.
Szőke Zoltán képviselő a jövőben gyermeknapi műsor szervezését javasolja.
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Pethő Attila képviselő: az óvodások részére az idén is lesz program az óvoda udvarában.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
41/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db jégkrém
árának megfelelő (200,- Ft/fő) összeget biztosít
gyermekenként (a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére)
minden ugodi óvodás és általános iskolai tanuló részére a
gyermeknapra.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

c./ Sportfejlesztési Koncepció 2015-2019
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 482/2015. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat sport fejlesztési pályázatához szükséges a
sportfejlesztési koncepció elfogadása, mert a korábbinak lejárt a határideje. Javasolja a melléklet
szerinti koncepció elfogadását.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
42/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ugod
Község Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési
Koncepcióját 2015-2019 évekre a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

d./ Önkormányzati tulajdonok állagmegóvási feladatai
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester szerint a jövőben meg kell javíttatni a fogorvosi rendelőnél lévő kaputartót.
A Petőfi utca 63. sz. előtt megáll az esővíz, javíttatni kell az átereszeket. Az iskolánál lévő járdai
lépcsőt is javíttatni szükséges a balesetveszély elhárítása miatt. A Dózsa utcában lévő buszmegálló
tetőzete beázik, ezt is meg kell javítani. A Kossuth utca 76. szám alatti önkormányzati épület
tűzfalának állapotáról már egyeztetett a testület, azt is meg kell javíttatni.
Kovács Nándor képviselő szerint csak a széltől vetemedett meg a kaputartó, mert nyitva volt, ez nem
jelent nagy költséget az önkormányzatnak.
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Pető Attila javasolja, hogy a polgármester kérjen ajánlatot a tűzfal megjavítására. Megkérdezi, hogy az
utcai közkutak működnek-e, s hogy áll a volt ÖNO épületének felújítása.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a volt ÖNO-ban a vizesblokkot a héten
megcsinálják, de közben a nagyterembe már lehet pakolni. A közkutak elvileg működnek, az
önkormányzat nem kapott olyan tájékoztatást a vízműtől, hogy lezárták volna a kutakat. A
legközelebbi testületi ülésre pedig kérni fog a tűzfal javíttatására ajánlatokat.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
43/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi kisebb értékű
javíttatásokat elvégezze az önkormányzat 2015. évi költségvetése alábbi kormányzati funkciókód
terhére:
- fogorvosi rendelő kerítésének javítása; községgazdálkodás kormányzati funkciókód
- Petőfi u. 63. előtti áteresz javíttatása; utak, hidak kormányzati funkciókód
- iskolánál lévő járda lépcsőjének javíttatása; községgazdálkodás kormányzati funkciókód
- Dózsa utcai buszmegálló tetőzetének javíttatása; községgazdálkodás kormányzati funkciókód.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

e./ Polgármester jutalmazása
E l ő a d ó : Szőke Zoltán alpolgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Szőke Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a testület részesítse jutalomban a polgármestert három
havi bruttó tiszteletdíjának megfelelő összegben, az elmúlt évi munkáját értékelve.

Vörös Tibor polgármester bejelenti, személyes érintettségét, s kéri, hogy zárja ki a képviselő-testület a
szavazásból.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
44/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja a
polgármester jutalmazásáról szóló szóbeli előterjesztés
döntéshozatalából Vörös Tibor polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő nem szavazott
(döntéshozatalból kizárt) meghozta következő határozatát:

45/2015./V.19./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete Vörös Tibor
polgármester elmúlt évi munkáját értékelve – irányításával
több beruházás valósult meg, bruttó 897.450.-Ft összegű
jutalmat állapit meg, melynek – járulékaival együtt fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka
terhére biztosítja. Utasítja a testület a jegyzőt, hogy a fenti
összeg kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Horváth Mária jegyző

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 15
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

