Szám: 110-20/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14. napján 17 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-20/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 14. napján 17 óra 30 perckor
megtartott nyílt testületi 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
Meghívottak: Szabó Mihályné NNÖ elnök
Távol maradt: Bán István képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
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. Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig
végzett tevékenységéről

Kovács Nándor
SE elnök

2. Ugod Önkormányzat 2016. évi munkaterve

Vörös Tibor
polgármester

3. A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások
és támogatások áttekintése

Vörös Tibor
polgármester

4. Vegyes ügyek
Zárt ülés
5. Szociális célú tűzifa kérelmek elbírálása

Vörös Tibor
polgármester
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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 : Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett tevékenységéről
E l ő a d ó : Kovács Nándor SE elnök - képviselő
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Kovács Nándor SE elnök – képviselő kéri, hogy a jövőben májusban számolhasson be a
sportegyesület munkájáról, mert a pénzügyi elszámolást erre az időpontra tudja elkészíteni.
Csombó György képviselő kérdései:
- Mikor volt utoljára jegyzőkönyvezett vezetőségi ülés? Szerinte ilyen nem volt.
- Ki dönt a sportkör beruházásairól? Az ő információi szerint az SE elnök dönt.
- Szerinte a meccsen a renitens szurkolóknak „nekimegy” az elnök.
- A női fociról miért nem esett szó a beszámolóban?
- Az önkormányzat tulajdonában levő épületben levő büfét ki üzemelteti?
Szőke Zoltán képviselő: milyen a pálya minősége?
Kovács Nándor SE elnök – képviselő válaszai:
- Havonta kb. 3-szor összeül a vezetőség (ha nem is teljes létszámban).
- A beruházásokról, pályázatokról a vezetőség dönt.
- A meccsen két csapatot kellett megfékezniük, szerinte erre gondot Csombó György.
- A női foci megszűnt, (kifelejtette a beszámolóból) mert az edző lemondott és a lányokat
„elcsábította” Nyárádra.
- A büfét egy kft. üzemelteti, melynek ő is tagja.
- Rengeteg edzés volt és csak a fél pályát használták, így szembetűnő az „elhasználódás” azon a
térfélen. Tavasszal ismét füvesítést terveznek.
Csombó György képviselő szerint
- ha nem rögzítik jegyzőkönyvben a vezetőségi ülés döntéseit, az nem döntés
- a női focicsapat edzőjét elzavarták, nem önszántából mondott le és így vitte magával azokat a
lányokat, akiket ő hozott ide,
- az elnök üzemeltetése alatt álló büfé korrupcióra és az ő támadhatóságára ad okot – a bevételt
egyébként szerepeltetni fogja-e a sportegyesület pénzügyi beszámolójában az elnök?
Kovács Nándor SE elnök – képviselő: a büfé bevételét nem fogja szerepeltetni a sportegyesület
pénzügyi beszámolójában, mert a kettőnek egymáshoz semmi köze. Egyébként ő biztosítja ingyenesen
a meccseken a csapatnak az italokat.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta következő
határozatát:
103/2015./XII.14./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
beszámolót az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről a melléklet szerint.

2./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2016. évi munkaterve
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Kovács Nándor képviselő kéri, hogy az SE pénzügyi beszámolója májusban legyen akkora
rendelkeznek pontos számokkal. Javasolja a munkaterv módosítását ezzel a kiegészítéssel. Javasolja
még, ha lehet minél későbbi időpontban legyenek a testületi ülések.
Csombó György képviselő szerint a testületi ülések megfelelő időpontban vannak, ezzel mindenki
tisztában volt, amikor képviselőnek jelöltette magát.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a jegyzőnőnek - túlórákban - 5 önkormányzat testületi
ülésén és 5 nemzetiségi önkormányzat ülésén történő megjelenését kell összehangolnia, hogy ne
legyen „üresjárat”. Javasolja a munkaterv elfogadását Kovács Nándor javaslatával.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
104/2015./XII.14./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ugod
Önkormányzat 2016. évi munkatervét a melléklet szerinti
javítással (az SE májusban tart pénzügyi beszámolót).
Határidő: folyamatos
Felelős : Vörös Tibor polgármester

3./ N a p i r e n d : A költségvetést befolyásoló helyi szolgáltatások és támogatások áttekintése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester csak a lakbéreket javasolja megemelni 5 %-kal 100,- Ft-ra kerekített
összegre, és a mulcsozó bérbeadását 6 eFt/üzemóra összegű megállapítását. A többi szolgáltatás
maradjon változatlan.
Pethő Attila képviselő magasnak tartja a művelődési ház termeinek bérleti díjait.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
105/2015./XII.14./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a lakbérek összegét megemeli 5 %-kal 100,- Ft-ra kerekített
összegre, és a mulcsozó bérbeadását 6 eFt/üzemóra összegben állapítja meg. A többi helyi
szolgáltatásokat és támogatásokat 2016. január 1. napjától nem kívánja emelni.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Laptop beszerzése az iskolai konyhára
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az élelmezési programhoz szükséges volt beszerezni egy
laptopot, hogy zavartalanul folyhasson az étkezés adminisztratív tevékenysége. Ez nem volt
betervezve a költségvetésbe, ezért javasolja, hogy a testület biztosítsa ennek fedezetét, a költségvetés
tartaléka terhére.

Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
106/2015./XII.14./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett konyha élelmezési
programjának zavartalan biztosítása érdekében laptop beszerzésre 101.180,- Ft összeget biztosit az
önkormányzat 2015. évi költségvetése tartaléka terhére, egyben tudomásul veszi a beszerzést a konyha
folyamatos üzemeltetése érdekében .
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy elkészült a temetőkapu, a vízelvezetés, a
lépcső, a buszmegálló szigetelése, a Kossuth utcai ház homlokzata. Az urnafalról még nem kapott
visszajelzést a képviselőkről.
Bejelentések:
Sári Ferenc képviselő kérdései:
- a Kossuth utcai házat be is fogják festeni?
- valahol a környéken kiépítették-e már a LED-es közvilágítás?
- a háziorvosi rendeléssel kapcsolatban történt-e előrelépés?
Csombó György képviselő: az utcanévtáblák és a padok cserére érettek.
Pethő Attila képviselő: a karácsonyfa mikor kerül felállításra?
Szőke Zoltán képviselő: most is több helyen nem égnek a közvilágítási lámpák.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- tavasszal fehérre be fogják festeni a Kossuth utcai házat,
- észben tartja az utcanévtáblák és a padok cseréjét,
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a karácsonyfát a héten felállítják,
a kiégett közvilágítási lámpák miatt intézkednek
még nem épület ki a környéken sehol LED-es közvilágítás,
a háziorvos nem reagált a testület döntésére, mely szerint a testület ahhoz járult hozzá, hogy a
hét bármely napján, de kell délután is rendelnie, jelenleg az ÁNTSZ-en van az intézkedés sora.

Vörös Tibor polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 30 perckor.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

