Szám: 110-8/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 20. napján 17 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-8/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 17 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,
Kovács Nándor, Bán István képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt előzetes bejelentés alapján: Csombó György képviselő

Meghívottak:
- Győrffy Diána védőnő
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. Körzeti védőnő beszámolója
az eddig végzett feladatairól

Győrffy Diána
védőnő

2. IKSZT munkatárs beszámolója a
művelődési ház művelődési és egyéb
tevékenységéről

Pethő Attila
IKSZT munkatárs

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulási Tanácsa intézményi térítési díj mód.

Horváth Mária
jegyző

4. Talajterhelési díj rendelet

Horváth Mária
jegyző

5. Szoc. rendelet módosítása

Horváth Mária
jegyző

6. Ügyrendi Bizottság Bizottság elnökének
megválasztása

Horváth Mária
jegyző
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7. SzMSz módosítása

Horváth Mária
jegyző

8. Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

Vörös Tibor
polgármester

9. 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.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett feladatairól
E l ő a d ó : Győrffy Diána
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester: mit jelent a beszámolóban, hogy „a kismamáknak kb. 6-7 alkalommal
kellene megjelenniük háziorvosuknál várandósságuk idején”? Nem jelennek meg? Hány gyermek fog
születni az idén?
Bán István képviselő: milyen a kapcsolat a kismamákkal, és a védőnő hogy érzi itt magát?
Szőke Zoltán képviselő: mi a tapasztalat a HPV elleni védőoltással? Úgy érzi, nem megfelelően
kommunikálják a nem kötelező oltásokat, szinte kötelezőnek tüntetik fel az oktatási intézményekben .
Győrffy Diána védőnő válaszai:
- ő tehermentesíti a háziorvost egyes feladatok alól, természetesen előre egyeztet vele,
- az idén Ugodban várhatóan 14 gyermek fog születni, ha időközben nem történik elköltözés,
- nagyon jó a kapcsolata a kismamákkal, és mivel helyben vásároltak házat, ez is mutatja, hogy
ő (mint védőnő is) és a családja is jól érzik Ugodban magukat,
- még nincs tapasztalat a HPV elleni védőoltással kapcsolatban, hisz még csak az idei tanévtől
került bevezetésre; a megelőzés: a 3 évenkénti rákszűrés fontosságát hangsúlyozza,
- csak kötelező oltásokat kapnak az óvodások és az iskolások, választhatóra nem köteleznek
senkit.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
49/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
körzeti védőnő beszámolóját az eddig végzett feladatairól a
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
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2./ N a p i r e n d : IKSZT munkatárs beszámolója a művelődési ház művelődési és egyéb
tevékenységéről
E l ő a d ó : Pethő Attila IKSZT munkatárs
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Pethő Attila IKSZT munkatárs – képviselő szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a beszámolóban
szereplő részvétel csupán a jelenléti ívekkel dokumentált adat, a valóságban (falunap, szüreti
felvonulás, stb.) ennél magasabb számban vettek részt a rendezvényeken.
A közel jövőben találkozni fog Wenczel István testvérével, akivel egyeztet az elhunyt Wenczel István
kőzet gyűjteményéről. Szeretné, ha az önkormányzat megvásárolná, mert értéket képvisel a
gyűjtemény, s jól prezentálja a Bakony kőzeteit, amelyet akár állandó kiállításként is be tudnának
mutatni.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott)
meghozta következő határozatát:
50/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az
IKSZT munkatárs beszámolóját a művelődési ház művelődési
és egyéb tevékenységéről a melléklet szerint.
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési
díja
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 448/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
51/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati
rendeletben történő megállapításával egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : Talajterhelési díjról rendeletalkotás
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
7/2015./VIII.15./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.
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5./ N a p i r e n d : Szoc. rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
8/2015./VII.31./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelete a jkv.
mellékletét képezi.

6./ N a p i r e n d : Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester Bán Istvánt javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Bán István képviselő köszöni a bizalmat, de úgy érzi, nála fiatalabb képviselőt jelöljenek erre a
tisztségre annál is inkább, mivel ő már önkormányzati képviselői jelölésekor tájékoztatta a lakosságot,
hogy az év bizonyos időszakaiban nem tartózkodik itthon, és ennek ismeretében szavazzanak csak rá,
mint képviselőre.
Vörös Tibor polgármester Sári Ferencet javasolja az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
meghozta következő határozatát:
52/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének Sári Ferencet választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

7./ N a p i r e n d : SzMSz módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester: ő is beszámol az előző hónap munkájáról, de kéri a testület tagjait, ők is
tegyék meg ugyanezt, vagyis számoljanak be az általuk elvégzett munkáról, mivel az ő fizetése bruttó
299.160,- Ft/hó, a képviselők tiszteletdíja pedig bruttó 36.552,- Ft/hó.
Bán István képviselő: az ő munkájuk az, hogy a lakosságot tájékoztassák az önkormányzat ügyeiről, és
továbbítsák a testület felé az ő kérésüket. Ennek ők eleget is tesznek.
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Vörös Tibor polgármester: az üzenet továbbítása nem munka.
Szőke Zoltán és Pethő Attila képviselők: nem volt szerencsés a megfogalmazás, a tájékoztatás jobb
lett volna, javasolják, hogy a tájékoztatás szerepeljen beszámolás helyett.
Kovács Nándor képviselő: ez által a lakosság is megtudhatja, mi történik a faluban.
Sári Ferenc képviselő: az ő feladatuk a közvetítés, és jobban tudnák a munkájukat végezni az
ismeretek birtokában.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
9/2015./VII.31./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelete a jkv.
mellékletét képezi.

8./ N a p i r e n d : Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester szóbeli előterjesztést tesz a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 67.308.- Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 10.096.-Ft/hó összegben határozza
meg a testület 2015. május 19. napjától
Szőke Zoltán képviselő 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (1 fő nem szavazott)
meghozta következő határozatát:
53/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki Szőke Zoltán alpolgármestert az alpolgármester
tiszteletdíjának meghatározása döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (1
fő nem szavazott) meghozta következő határozatát:
54/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján Szőke Zoltán
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 67.308.- Ft/hó összegben, költségtérítését
bruttó 10.096.-Ft/hó összegben határozza meg 2015. május 19. napjától.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az átutalásról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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Szőke Zoltán alpolgármester bejelenti, hogy írásban lemond a tiszteletdíjából 30.756.-Ft-ról, hogy a
polgármester tényleges nem helyettesítése esetén annyi tiszteletdíjat kapjon mint más települési
képviselő. A lemondást írásban is benyújtja a jegyzőkönyvhöz.

Vegyes ügyek:
a./ Beiskolázási segélyről szóló 48/2015./VII.7./sz. ök. határozat módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester szóbeli kiegészítésében javasolja megemelni a beiskolázási segélyek
összegét óvodások részére 6 eFt/fő, iskolások részére pedig 10 eFt/fő összegre, mivel az erre a célra
kapott állami támogatás elég fedezetet biztosit erre a célra.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
55/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 48/2015./VII.7./sz. határozatát az alábbiak szerint:
egyszeri beiskolázási segélyt nyújt minden ugodi lakcímmel rendelkező, és Ugodon életvitelszerűen
élő:
óvodások részére 6.000,- Ft/fő,
általános iskolások, középiskolások, nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók
részére 10.000,- Ft/fő összegben.
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 2015.
augusztus 1-től 2015. augusztus 15-ig.
Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem élhet.) A
képviselő-testület a beiskolázási segély fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése szociális
feladatok 107060 kormányzati funkciókód terhére biztosítja.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

b./ Külön megállapodás módosítása (Nagytevel Önkormányzatával) óvoda fenntartására az UgodBakonyszücs-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:
56/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
melléklet szerinti külön megállapodás módosítását az óvoda
fenntartására, s
felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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c./ Külön megállapodás Nagytevel Önkormányzatával szoc. étkezők utáni fizetési kötelezettségre
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 357/2015. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
57/2015./VII.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
melléklet szerinti külön megállapodást a szoc. étkezők utáni
fizetési kötelezettségre, s felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor tájékoztatja a testületet:
- urnafal bekerülési költsége 22-25 eFt/fakk,
- temetőkapura kért árajánlatot,
- márványtáblára (kb. 750 db) betűk festésének ára 50 Ft/betű – javasolja a régi szerint teljesen
helyreállítani a hősök emlékművét (mielőtt még nem vitték el a fémből készült katona alakot
róla)
- utcai padok 90-120 eFt/db áron elérhetők, kb. 15-20 db kellene (ahol már most is van),
- tervezi új utcanévtáblák (a sarkokra) és útbaigazító tábla kihelyezését,
- a Klapka u. 77. sz. melletti területen csak akkor lehetne bármit is építeni, ha a területet
behálózó magasfeszültségű vezetékek védőtávolságán kívülre esne; így csupán 120 m2
hasznos terület maradna,
- Kossuth u. 76. sz. ház felújításának árajánlata késik,
- kéri a testületi tagokat, gondolkodjanak el a Kossuth u. 10. - orvosi szolgálati lakás (a bérleti
díjat fizeti, de évek óta nem lakja a háziorvos) és a Kossuth u. 8. - volt orvosi rendelő
épületének sorsáról, mert teljes felújításra szorul mindkét épület,
- javasolja akár a tűzoltószertár felújításával elköltöztetni - a felújítás idejére - a jelenleg a volt
orvosi rendelőben kondizókat.
Vörös Tibor polgármester elmondja, több forrásból hallotta, hogy ő a saját Renault személygépkocsiját
„mutyizással” vette, mert a falugondnoki busz pályázói közül a Renault szalon ajánlatát fogadta el a
testület. E pletyka eloszlatására a testület rendelkezésére bocsájtja a kocsijával kapcsolatos iratokat,
melyből kitűnik, hogy ő azt már februárban megrendelte. Ekkor még szó sem volt az ugodi
falugondnoki busz beszerzéséről. A falugondnoki busz árának kifizetése egyébként a mai napig nem
történt meg.

Bejelentések:
Sári Ferenc képviselő: a Petőfi utcában felállított villanyoszlopok égői nem világítanak, és a gaz sem
lett lefűnyírózva körülöttük.
Kovács Nándor képviselő felvetései:
- indokolt lenne a hivatal hátsó bejáratánál levő hársfa metszése, mert zavarja a közlekedést,
- a faluban az E-on megbízottai nagyon csúnyán gallyazzák a fákat, a levágott ágakat ki fogja
elszállítani?
- az útpadkákat néhány helyen javítani kellene,
- a focipálya felé vezető úton hatalmas gödör keletkezett, betemetése szükséges,
- diákmunkásokat foglalkoztatnak-e, mert ő is tudna nekik munkát adni a sportpályán,
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- a falunapi rendezvénynek jó a visszhangja, a lakosság meg volt elégedve a programokkal; negatívum
csak az, hogy a nézők szemébe sütött a nap.
Bán István képviselő
- megdícséri Szabó Miklóst és a felügyelete alatt dolgozókat a parkok rendezettsége miatt,
- a háziorvosi szolgálati lakást és rendelő felújítását támogatja, amiről a testületi tagok helyszíni
szemle során is meggyőződhetnek,
- javaslatot tesz - évente egyszer - testületileg leróni kegyeletüket a volt testületi tagok sírjánál.
Szőke Zoltán képviselő: kapnak-e védőitalt a járdafelujitók, nehogy baj legyen ebben a hőségben?
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- a Kiss János utcai ingatlan évek óta lakatlan, már többször szóltak az örökösöknek a fa
metszése miatt,
- a villanyvezetékekhez közeli fák levágott ágait az önkormányzat elszállítja; akik a gallyazást
végezték, azok nem kertépítők,
- az útpadka és a gödör betemetését a START munkaprogram keretében elvégezteti, miután a
járdával végeztek az emberek,
- 4 diákmunkás van júliusban, és 4 lesz augusztusban is, plusz 2 diák augusztusban fog
„közösségi szolgálat”-ot teljesíteni az önkormányzatnál,
- a „Halottak napja, a Mindenszentek” alkalom arra, hogy ki-ki fejet hajtson a temetőben a
családtagjai és mások - így az előző ciklusok elhunyt képviselői - sírjánál, nem kell ahhoz
testületileg kivonulni,
- vízhez bárhol hozzájutnak, nem kapnak védőitalt a járdafelujitók, „isznak mást”, délre már
mindegyik „tele van”; ha a testület úgy dönt, ő vesz nekik vizet, de ha megszondázza őket, és
az elszíneződik, akkor ki fogja rúgni őket.
Bán István képviselő nem ért egyet a polgármester elhunyt tisztségviselőkkel kapcsolatos reagálásával.
Nem ért egyet továbbá a védőital hiányával sem, mert mindenkinek járna, és nők is dolgoznak az
utcákon.

Vörös Tibor polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
hatósági ügy és méltatlansági eljárás lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 50 perckor.
kmf.
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polgármester

Horváth Mária
jegyző

