Szám: 82-6/2016.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 1. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 82-6/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 1. napján 17 órakor megtartott
nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán, Kovács Nándor, Csombó
György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Bán István, Pethő Attila, Sári Ferenc képviselők
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:
1. Falunap

Előadó:
Vörös Tibor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 : Falunap
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a tavalyi időpontot, július 3. szombatját javasolja a falunap
megrendezésére.
Kovács Nándor képviselő is egyetért ezzel az időponttal az egyesület részéről.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
19/2016./III.1./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben a
falunapot július 16. kívánja megtartani.
Utasítja a testület az IKSZT vezetőjét és a polgármestert,
hogy a szervezésről gondoskodjanak. A falunap
költségeinek fedezetét az önkormányzat 2016. évi
költségvetése biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Pethő Attila IKSZT vezető

2. Vegyes ügyek:
a./ Kóródi Berán Bt. (háziorvos) rendelési ideje
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés - 49/2016. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az érintett (Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány,
Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge) testületek megtárgyalták a témát és a határozatban foglaltak
szerinti és a háziorvos kívánságának megfelelően a feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló
megállapodás aláírására felhatalmazták a testületek a polgármestereket. Ezt a megállapodást azonban a
háziorvos nem írta alá, sérelmezte, hogy őt nem hívták meg a testületi ülésre. A mai testületi ülésre
azonban kapott meghívót dr. Berán Vencel háziorvos, de ennek ellenére nem jött el.
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b./ Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 259/2016. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester nem javasolja a támogatást.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
20/2016./III.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 2016.
évben támogatni a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

c./ Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlata
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 342/2016. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy megjelentek a vidékfejlesztési pályázatok. Ezen belül a VP6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című pályázat. Javasolja, hogy a hivatal (Kossuth u.
32.) valamint a Kossuth u. 76. sz. alatti épületek felújítására nyújtson be pályázatot az önkormányzat s
fogadja el az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlatát.
Kéri a testületi tagokat, javasoljanak olyan vállalkozót, aki vállal kb. 20 mFt utófinanszírozásos
beruházást az általa ismerteken kívül, hogy tőle is kérhessen árajánlatot.
A képviselő-testületi tagok egyelőre nem javasolnak senkit.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
21/2016./III.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés című pályázat keretében kiirt pályázat elkészítésére az Econoserve Pályázati és Üzleti
Tanácsadó Kft. ajánlatát. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megjelölt pályázati
kiírás keretében az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32. sz. (427 hrsz.) – hivatal
felújítása céljából - és a Kossuth u. 76 sz. (383 hrsz.) alatt lévő – tájház kialakítása céljából –
gondoskodjon pályázat elkészítéséről és benyújtásáról. Az ajánlatban szereplő költségek fedezetét az
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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d./ Pápai Vízmű Zrt. megállapodás módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 15/2016. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a múltkori testületi ülésen már döntöttek, de a
vízmű nuasznyi módosítást javasolt a határozatban, amelyet javasol elfogadni, mivel a tartalma
ugyanaz mint az ezt megelőzőnek, csak április 30. napjától lenne hatályos.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
22/2016./III.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 12/2016./II.15./sz. határozatát az alábbiak
szerint:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod, Csót, Béb, Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge,
Nagygyimót Községek Önkormányzatai és a Pápai Vizmű Zrt. között 2015. január 1. napjától
hatályos Megállapodás II. 5. pontját hatályon kívül helyezi 2016. április 30. napjával. Az intézkedés a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5915/2015. sz. határozata miatt vált szükségessé.
A Megállapodás II. szerződésben szereplő önkormányzatok közigazgatási területén a felhasználók
által fizetendő csatornadíj támogatását 2016. április 30. napjától megszünteti.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás II. fentiek szerinti
módosításáról.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

e./ Önkormányzati utak belterületbe vonása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 344/2016. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy telek után volt érdeklődés a településen, de nem azon a
területen, amely ki lett jelölve a rendezési tervben házhelyeknek, hanem a Petőfi utca végén lévő
területekre, amelyek nem önkormányzati tulajdonban vannak. Tárgyalt az egyik terület tulajdonosával
a megvételről, melyre a testület utasította, de eddig még kedvező választ nem kapott. Az
önkormányzat csak a tulajdonában álló területen tudna telkeket kialakítani. Ahhoz azonban, hogy a
magántulajdonban lévő területen építeni tudjanak az érintett ingatlannak érintkeznie kell belterülettel.
Ezt úgy tudná az önkormányzat elérni, ha az ott lévő utat belterületbe vonná. Ennek költsége
elenyésző, leszámítva a rendezési terv módosításának költségét, ami várhatóan több százezer forintba
kerülhet. Az önkormányzat így tud segíteni a letelepedni vágyóknak, hogy Ugodon az általuk
kiválasztott helyen is tudjanak építkezni, ha az ingatlan tulajdonosával meg tudnak egyezni. Javasolja
belterületbe vonni a Petőfi utca végén lévő utat, az erdő melletti ingatlan erdő felöli határáig, valamint
a Zúgó utcai utat.
Szőke Zoltán alpolgármester megkérdezi nem származik-e valakinek ebből hátránya.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy csak előnye származik mindenkinek, mert a föld
tulajdonosok eladhatják a területüket, ha akarják, a fiatalok tudnak építkezni, a falu népességmegtartó
ereje pedig nő ezáltal.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
23/2016./III.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete belterületbe kívánja
vonni a Petőfi utca végén lévő utat, az erdő melletti ingatlan
erdő felöli határáig, valamint a Zúgó utcai utat.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon ennek
végrehajtásáról, s ennek megfelelően a rendezési terv
módosításáról.
A testület az ezzel kapcsolatos költségek fedezetét az
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bejelentések:
Kovács Nándor képviselő kéri
- az Ady utca felé vezető út kavicsozását, mert áll a víz a házaknál,
- a Dózsa utcában az áteresz kipucolását, a focipálya melletti árok mélyítését és a híd áttételét
másik helyre, mert a pályát az esőzések miatt elönti a víz,
- a jelenlegi sportöltöző beázása miatt a tető javításra szorul,
- március-április hónapban lehet az SE-nek benyújtania a pályázatot a volt Vass Lajos féle
házra, melyhez a költségvetést mellékelnie kell,
- a Séd – Sántha féle terület – pálya háromszögben kéri a bozótirtást elvégezni.

Csombó György képviselő: a Dózsa u. 30. sz. és a buszmegálló közötti részen esőzéskor hömpölyög a
víz, mert az árok nem tudja elvezetni az esővizet.
Szőke Zoltán képviselő: van-e fejlemény iskolai tornaterem pályázat ügyében?
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- az Ady utcában az utat már többször feltöltötték, megemelkedett az út szintje, s ezért áll a
házaknál a víz,
- a focipálya melletti árok mélyítésére árajánlatot kell kérni, mivel az önkormányzati géppel ezt
nem tudják megoldani,
- a jelenlegi sportöltöző beázása miatt intézkedni fog,
- az SE pályázatához a költségvetést biztosítja,
- a focipályánál a bozótirtást elvégezteti,
- a Dózsa utcai átfolyás miatt felveszi a kapcsolatot a Közútkezelő Kht.-val,
- a KLIK még tavaly pályázhatott volna tornateremre, de ezt nem tette meg; az idén is
lehetősége nyílik rá és még a megpályázható összeg is emelkedett.

Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a földterület megvásárlásával kapcsolatos kérelem érkezett
az önkormányzathoz. A fentiek miatt javasolja, hogy az önkormányzat tartson zárt ülést, az
önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
24/2016./III.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján,
mivel az önkormányzat a tulajdonát képező ingatlan
eladásával, illetve bérleti szerződésével kapcsolatban kíván
dönteni.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt ülés
folytatását 18 óra 30 perckor.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

