Szám: 110-11/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 26. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-11/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 16 óra 30 perckor
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán alpolgármester, Csombó
György, Sári Ferenc, Pethő Attila, Bán István képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Távol maradt: Kovács Nándor képviselő
Meghívottak: Szabó Mihályné NNÖ elnök

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. Ugod Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetése

Vörös Tibor
polgármester

2. Vízmű gördülő terve 2016-2030.

Vörös Tibor
polgármester

3. Pályázat adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatoknak

Vörös Tibor
polgármester

4. Közvilágítás korszerűsítése – szerződés

Vörös Tibor
polgármester

5. Vegyes ügyek
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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 : Ugod Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
65/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ugod
Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetését a melléklet
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Vízmű gördülő terve 2016-2030.
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 69/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
66/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett önkormányzatok közös tulajdonában lévő SZ02,
V11 számú víziközmű-rendszer(ek) 2016-2030. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja,
jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a
gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal
kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak
felmerülésekor biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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3./ N a p i r e n d : Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 901/2015. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetőség nyílik pályázat
benyújtására az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoknak, bár ez a pályázat
elsősorban a 2000 lélekszám feletti településeket támogatja, s ha azok nem merítik ki a keretet, akkor
részesülhetnek támogatásban az, az alatti települések. Ennek ellenére javasolja a pályázat
benyújtását. A Klapka utcai árok elemek nélküli árkolására kért költségvetést, ez az átereszek
cseréjét is tartalmazza, összege bruttó 20.869.364.-Ft.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
67/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kiirt pályázati felhívásra az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatására. A
támogatási kérelmet a Klapka utcai 958 méter árok felújítására nyújtja be, a mellékelt költségvetés
alapján. A költségvetésben megjelölt támogatás feletti összeget az önkormányzat 2015. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
pályázat benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

4./ N a p i r e n d : Közvilágítás korszerűsítése – szerződés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 430/2015. sz. üi. alapján)
Sári Ferenc és Pethő Attila képviselők: mi a garancia, hogy ugyanazt a fényerősséget biztosítja a
korszerűbb világítás, mint a mostani? Jelenleg minden második oszlopon van égő, és még így is sok
helyen sötét van.
Vörös Tibor polgármester: ugyanazt „tudja”, mint a mostani világítás erősségben, de lehet, hogy szórt
fényben nem.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
68/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván szerződést kötni az ENERIN Investment Kft.
8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 16/b. közvilágítás korszerűsítésére, ezért az ezzel kapcsolatos mellékletben szereplő - szerződés aláírására nem hatalmazza fel a polgármestert. A közvilágítás
korszerűsítésével kapcsolatos döntést az önkormányzat elnapolja addig, ameddig a környéken
megvalósul ilyen fejlesztés, s annak ismeretében kíván csak a korszerűsítéssel foglalkozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Diétás gyermekétkeztetés
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Szóbeli előterjesztés – 930/2015. sz. üi.)
Horváth Mária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a mai nap megkereste egy szülő, hogy az oktatási
intézményekben az önkormányzatnak biztosítani kell a gyermekek részére a diétás étkeztetést. A
37/2014. (IV.30.)EMMI rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése alapján „ a nevelési-oktatási intézményben
minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő
diétás étrendet kell biztosítani. A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az
Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek
előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény az más – ilyen feltételekkel
rendelkező – Közétkeztetőtől rendeli meg. Tájékoztatja még a testületet, hogy Pápáról az óvodákat
ellátó konyháról meg lehet az ételt rendelni, az étel elszállítását pedig vállalta a bébi szociális ebédet
szállító vállalkozó.
Vörös Tibor polgármester nem tartja a jogszabályt életszerűnek. Arra az önkormányzatnak nincs
kapacitása, hogy 4-5 gyerek részére akár naponta többször is bemenjen ételért. Javasolja, úgy
elfogadni az étkezést biztosítását, ha a szállítást a vállalkozó már nem vállalja (esetleg nem szállít már
Bébre), úgy az önkormányzat a szállítást nem vállalja, csak az étel megrendeléséről gondoskodik.
Szőke Zoltán alpolgármester megkérdezi, hosszútávon esetleg gondoskodni kellene a megfelelő
képesítés megszerzéséről, hogy az önkormányzat konyháján is lehessen diétás ételt előállítani, hiszen
egyre több a problémás gyermek.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja meglátják, hogy az oktatási intézmények
központosítása mit eredményez, addig nem kellene vele foglalkozni.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
69/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014. (IV.30.)EMMI rendelet alapján biztosítja a
nevelési-oktatási intézményekben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy
számára az állapotának megfelelő diétás étrendet, azzal a feltétellel, ha a szállitó nem vállalja a
későbbiekben az étel szállitását, az önkormányzat csak az étel megrendeléséről gondoskodik. Ennek
érdekében utasítja a testület polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak a diétás étel
megrendeléséről.
Határidő: 2015. szeptember 1-jét követően folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

b./ Temető kapujának felújítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 934/2015. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a testületi egyeztetések alapján kért ajánlatot a temető
kapujának cseréjére. A nagygyimóti kaput elég kulturáltnak tartja, ezért hasonlóra kért ajánlatot.
Ismerteti a mellékletben szereplő ajánlatot, melyet Szokodi Zoltán Pápa, Isaszegi út 13. sz. alatti
vállalkozó adott. Tüzihorganyzott kivitel: 751.000.-Ft + ÁFA, alapmázolt kivitel: 610.000.-Ft + ÁFA,
alapmázolt és feketére festett kivitel: 716.000.-Ft + ÁFA, építészeti munka: 110.000.-Ft +ÁFA
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Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy tüzihorganyzott és feketével festett legyen, mert az illik a
temetőhöz, s így elég időtálló lenne a kapu.
Pethő Attila képviselő is egyetért Sári Ferenc javaslatával.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
70/2015./VIII.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat tulajdonát képező temető bejárati
kapujára Szokodi Zoltán Pápa, Isaszegi út 13. sz. alatti vállalkozó által adott ajánlatot oly módon,
hogy a kapu tüzihorganyzott, feketére festett legyen.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és
aláírására. A képviselő-testület a kapu fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka
terhére biztosítja.
Határidő: 2015. november 1.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ Pályázatokról tájékoztatás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola konyhájának felújítására
benyújtott pályázat tartaléklistára került. A másik pályázat, amiben az öltöző kialakítása, járda, hivatal
felújítása szerepelt nem kapott támogatást.

Bejelentések.
Horváth Mária jegyző felhívja az IKSZT vezetőjének figyelmét, hogy várhatóan megjelenik a
„Szeretlek Magyarország” pályázati felhívás. Előzetes felmérések alapján várhatóan szeptember 2526. napjára várható a program. Meg kellene kezdeni az előkészületeket.
Pethő Attila képviselő, IKSZT vezetője elmondja, hogy már ő is tájékozódott. A program már
nagyjából össze is állt, a kötelező programok lennének a megjelölt időpontban, a nem kötelező
programok másik időpontban lesznek a szüreti felvonulással egybekötve.

Sári Ferenc képviselő megkérdezi a polgármestert, hogy kért-e ajánlatot urnafalra, utca névtáblákra,
padokra.
Valamennyi képviselő szerint lenne igény az urnafalra. Javasolják, együtt menjenek ki és határozzák
meg az urnafal felállításának helyét.

Pethő Attila képviselő érdeklődik:
- az óvodavezetői pályázatról: miért kellett kiírni, kik pályáztak?

7
-

-

a szőlőhegyi „Simicska bányában” próbafurásokat végeznek, és nem lenne jó, ha a hegyen
bányászati tevékenységet folytatnának, mert ezzel tönkre tehetik a környezetet, és meghiúsul a
szőlőhegyet a Bakonnyal összekötő kerékpárút kiépítése a turisták számára
javasolja, hogy foglalkozzanak a nyugdíjas nappal, illetőleg kirándulással. Több idős
személlyel beszélgetett, mindenkinek az volt a kívánsága, hogy a korábbi „rendszernek
megfelelően” legyen egyik évben kirándulás, a másik évben helyben nyugdíjas nap. A
„nyugdíjasnapon” is csak a fiatalabbak, viszonylag egészségesebbek vesznek részt.

Vörös Tibor polgármester válaszai:
- a közeljövőben megnézi a csóti urnafalat, de véleménye szerint Ugodon nincs igény urnafalra,
árakat illetően egyenlőre csak azt tudja mondani amiről korábban is tájékoztatta a testületet,
konkrét ajánlatot még nem kért, a többire sem
- a jelenlegi óvodavezető kinevezése lejárt, ezért az intézményfenntartó tanácsnak – melynek ő
az elnöke - pályázatot kellett kiírni. Egy pályázat érkezett, amit sem az alkalmazotti közösség,
sem a szülői választmány, sem a nemzetiségi önkormányzatok nem támogattak. A tanács sem
fogadta el a pályázatot, mert a pályázó alkalmazásával egy főt el kellene bocsátani. Jelenleg
Bajnerné Horváth Barbara óvónő végzi a vezetői képzést, ami szükséges az óvodavezetői állás
betöltéséhez a jelenleg hatályos rendelkezések szerint. A tanács döntése értelmében az
átmeneti időszakban az SzMSz-ben rögzítettek szerint működik az óvoda és jövőre újra kiírják
a pályázatot.
- tudomása van a próbafurásokról, de önkormányzati tulajdonban levő területen nem
engedélyezik a dolomit bányászatát, ami egyébként rendezési terv módosításával járna.
Amennyiben viszont magánszemélyektől felvásárolják a földeket, úgy a Bányakapitányság
engedélyezheti a tevékenységet.
- nem támogatja, hogy az idei évben kirándulást szervezzenek a nyugdíjasoknak, mert azon elég
kevesen szoktak részt venni, ezért ebben az évben is nyugdíjas nap lesz.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 50
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

