Szám: U/118-11/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 1. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-11/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 1. napján 18 órakor
megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán alpolgármester, Csombó
György Pál, Sári Ferenc, Kovács Nándor, Molnár Vince Jenőné, Nagyné Mészáros Krisztina
képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozói:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.
NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. Ugod 856 és 858 hrsz.-ú ingatlanok
(volt SETON-os terület) visszavásárlásával
kapcsolatos történések

Vörös Tibor
polgármester

2. Ugodi Sportegyesület támogatása

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek
4. Hatósági ügy lefolytatásával kapcsolatban zárt ülés

Vörös Tibor
polgármester

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 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:

A napirendek tárgyalása előtt Sári Ferenc képviselő bejelenti, hogy az ülésről hangfelvételt
készít.
Csombó György képviselő szerint, majd ha megengedik, akkor készíthet.
Vörös Tibor polgármester felkéri Horváth Mária jegyzőt, hogy nézze meg ennek a jogi
feltételeit.
Horváth Mária jegyző megvizsgálta a jogszabályi hátteret, és közli, hogy a nyílt ülésen a
megválasztott képviselők közszereplők, s bárki, aki a nyílt ülésen részt vesz, készíthet
hangfelvételt.

1./ N a p i r e n d : Ugod 856 és 858 hrsz-ú ingatlanok (volt SETON-os terület)
visszavásárlásával kapcsolatos történések
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1296/2020. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy tárgyalt Pallang Sándorral és Borbély
Imrével az Önkormányzat által meghatározott feltételek szerinti esetleges megállapodás
lehetőségéről.
Az érintettek a feltételeket nem fogadták el.
Csombó György képviselő: „akkor a per folytatódik”.
Kovács Nándor képviselő elmondja, ő beszélt a Pallang úrral, és ő azt mondta, hogy a
polgármester valami sümegi céget emlegetett az egyeztetés során.
Vörös Tibor polgármester elmondja, kicsit furcsálta a sümegi cég megkeresését. Megkéri
Horváth Mária jegyzőt, hogy ismertesse a jelzett cég megkeresését.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy telefonon kereste meg egy hölgy valamilyen sümegi cég
képviseletében, s a 856 és 858 hrsz-ú területek építés iránti besorolását kérdezte. Azt mondta,
hogy sürgős lenne, mivel másnap mennek tárgyalni. Fejőházat szeretnének oda. Először még
fenyőházat értett, de a hölgy kijavította. A kért helyrajzi számokat átadta Piller Zsolt
kollegának, hogy nézze meg a rendezési tervben, milyen a jelzett területek övezeti besorolása.
Ekkor derült ki, hogy ezek a helyrajzi számok a volt „Setonos” területet jelzik. Oda adták a
polgármester Úrnak aki azt mondta, hogy ne válaszoljanak. Ez akkor történt – egy csütörtöki
napon, amikor másik falukba is megy –, amikor még nem járt le az Önkormányzat
visszavásárlási joga.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy kicsit furcsálta a sümegi cég megjelenését.
Kovács Nándor képviselő nem érti, mit akart itt egy sümegi cég.
Sári Ferenc képviselő szerint a jelzett terület 3-4 hektár, tehenészetre nem alkalmas a terület.
Megkérdezi, hogy mit mondott Pallang Sándor vállalják-e a feltételeket.
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, mit nem fogadtak el.
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Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a sarokszámokat nem fogadták el. Az
adásvételi szerződésben van, hogy visszakérhetik a tulajdonjogot. Először a Földhivatal átírta
az Önkormányzat nevére. Ezt megfellebbezték, s a bejegyző határozatot a Földhivatal
visszavonta. Visszaírták a nevükre. A Földhivatal második álláspontja szerint bele kellett volna
egyezniük, hogy az Önkormányzat nevére kerüljön.
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, hogy a villamos berendezés kiépítése mit jelent a
szerződés szempontjából.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a területgazda jelezte, hogy építik ki a
trafót. Szólt Borbély Imrének, hogy fejleszthetik tovább az áramellátó helyet. Ő építtette ki a
mérőhelyet. Azt nem tudja, hogy ez beruházásnak tekinthető-e.
Kovács Nándor képviselő megjegyzi, hogy őt a Földhivatalban máshogy tájékoztatták a
bejegyzések menetét illetően. Elkezdett beruházásuk van-e ebből a szempontból?
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy ez értelmezés kérdése, hogy a bíróság
minek minősiti, ezért van a bírósági eljárás.
Szőke Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy kell-e eljárási illetéket fizetnie az
Önkormányzatnak.
Vörös Tibor válaszában elmondja, hogy ezt még nem tudják, lehet, hogy illetékmentes az
Önkormányzat. Javasolja, hogy döntsenek a perek folytatásáról, mivel nem született
megegyezés az Önkormányzat feltételeit ismertetve.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
75/2020./X.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod
Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ugod 856 és 858
hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésével
kapcsolatos – polgári és közigazgatási – pereket folytassa,
a megbízott ügyvédeket erről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Ugodi Sportegyesület támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a testület határozatát végrehajtották, az SE elnöke
bemutatta az idei évben keletkezett számlákat. A költségvetés alapján, amelyben 6 millió forint
támogatást terveztek, átutalásra került működésre 1.333.882,- Ft, felújításra 3.064.251,- Ft
TAO önerőként. További 3 millió forint támogatást javasol az SE részére, ezt azért tudja
elfogadni, mert 24-25 millió forint iparűzési adó befizetés érkezett az Önkormányzathoz.
Aggódik is, mert Covid-19 járvány miatt esetlegesen kiesett bevételek miatt az adózók vissza
is kérhetnek ebből az összegből.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
76/2020./X.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete az eddigi
1.333.882,- Ft működésre, 3.064.251,- Ft felújításra TAO
önerőként átutalt támogatáson felül további 3 millió forint
támogatást biztosít az Ugodi SE részére. Jelzett
összegeket 6 millió forint összegig az önkormányzat
2020. évi költségvetése, az a feletti – 1.398.133,- Ft
összeget pedig – az Önkormányzat 2020. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a
testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos utalásra.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról
önkormányzati rendelet alkotása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
9/2020./X.14./Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete a jkv.
mellékletét képezi

b./ Tornaterem látványtervei
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy megkapták a típusterveket a tornateremmel
kapcsolatban, melyeket minden képviselőnek megmutat. A testületnek ki kellene választani,
hogy a két terv közül melyik legyen megvalósítva. Az országban 42 tornatermet építenek.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a polgármester szerint melyik tervvel járnának jobban.
Vörös Tibor polgármester szerint a szaggatott vonallal jelzett tervet kellene támogatni.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
77/2020./X.1./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
tornaterem építésére bemutatott típustervek közül a
szaggatott vonallal jelzett tervet fogadja el. A testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett szervet
erről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

c./ „Fekete kassza” állapotáról tájékoztató
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
A múlt testületi ülésen megbízta a testület, hogy tájékoztassa a testületet a „fekete kasszá”-ba
történő befizetésekről. Mindenki tudta, hogy van. Ebből fizették falunapokon azokat, akik nem
voltak számlaképesek, idősek napján a süteményt, főzést, minikotró javítást. Minden fel van
írva. Igaz, hogy nem éppen szabályos, de szerinte minden önkormányzatnak van ilyen pénze.
2016. január 26-tól él, 86.660,- Ft-tal indul, s ismerteti a 2016. évi bevételeket és kiadásokat.
A testület tagjai a felolvasást még a 2016. évi bevétel-kiadások felolvasásánál megszakították.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi mennyi pénz folyt be, miért nincs befizetve? Egyenként
megkérdezi a képviselőket, hogy ki tudott róla.
Csombó György Pál képviselő úgy nyilatkozik, hogy tudott róla.
Szőke Zoltán alpolgármester: „köztudomású volt”, de nem ebben a formában.
Kovács Nándor képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem tudott róla.
Molnár Vince Jenőné képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem tudott róla.
Nagyné Mészáros Krisztina képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem tudott róla.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy minden évben eldöntik, hogy minek mennyi a díja. Neki
ez furcsa. Nem tudja, hogy jogilag hogy áll ez az ügy.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a pénzt el nem vette. Igaz, hogy a vállalkozó vállalta,
hogy felszedi a járdalapokat. Elmondja, hogy a következő években nem lesz ilyen bevétel, mert
nem lesz járdaépítés. Ő a falunapot, idősek napját finanszírozta ebből. Be akarta magát
biztosítani. 485.185,- Ft van a kasszában. Ebből ügyet lehet csinálni. Szerinte erről tudott Sári
Ferenc képviselő is. Ez az ő véleménye. Elég kellemetlen helyzetet teremtenek maguknak.
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Sári Ferenc képviselő úgy gondolja, hogy ő nem hunyhat szemet e fölött, mert akkor ő is sáros
lehet jogilag, mint képviselő. Ezt hivatalossá fogják tenni.
Szőke Zoltán alpolgármester szerint igaz, hogy nem volt jogszerű, de embereknek segített a
polgármester. Szerinte az SE-nél is előfordul, hogy nem ad számlát.
Csombó György Pál képviselő szerint emberség is van.
Sári Ferenc képviselő: ez jogilag akkor sem állja meg a helyét. Szerinte máshogy is meg lehetett
volna oldani, pl. segéllyel, de ezt sem látják, a polgármester hatásköre és nem kapnak
tájékoztatást. Elhatárolódik az egész ügytől, s kijelenti, hogy nem tudott a „fekete kasszáról”.
Reméli, hogy ilyen többet nem lesz, további lépéseket fognak tenni.
Vörös Tibor polgármester kijelenti, hogy ezt a bevételt befizeti az önkormányzat kasszájába, s
innentől hivatalos lesz.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ő nem kíván ilyenben részt venni, mint képviselő, nem
kíván hozzájárulni a további „fekete kassza” működéshez. Hogy a többi képviselőtársa hogyan
dönt, az az ő dolguk és felelősségük. Továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy hivatalossá tegyék
az ügyet, és majd kiforrja magát a dolog.
Vörös Tibor polgármester felajánlja: hivatalossá teszik, bevételezik a 485.185,- Ft-ot.
Sári Ferenc képviselő: ez nem felajánlás kérdése.
Vörös Tibor polgármester: bevételezik és nem lesz többet ilyen pénz ettől kezdve.
Csombó György Pál képviselő: Tegyék hivatalosság azt is, hogy az Ugod SE-nél se legyen
„fekete kassza”. Ő 25-30 évet ott volt a Sportkörnél is, és mindig, minden időben volt „fekete
kassza”. Ami olyan bevétel volt, az mind a „fekete kasszá”-ba ment, akik nem tudtak számlát
adni, abból lettek kifizetve. Ott részt vesz benne Sári Ferenc és Kovács Nándor, itt pedig nem?
Sári Ferenc képviselő: Ő ott sem vesz részt ilyenben. Kicsit szíven üti, hogy megint belekeverik
a Sportkört az Önkormányzat dolgaiba. Elmondja, hogy a Sportkörnél sincs tudomása „fekete
kassza” működéséről. Nagyné Mészáros Krisztina a pénztáros, megkérdezi van-e tudomása
„fekete kasszá”-ról?
Nagyné Mészáros Krisztina kijelenti, hogy nem tud arról, hogy fekete kassza” működne.
Sári Ferenc képviselő: Minden bankszámlán van, ott nem lehet mit csinálni.
Vörös Tibor polgármester: Ne dugják a fejüket homokba. 1-2 évvel ezelőtt elhangzott valakitől,
aki a Sportkörnél dolgozott, felvilágosították, hogy azt kell mondania (nem ingyen dolgozott),
hogy pártoló tagként dolgozik az SE-nél, de kap pénzt. Ezen értsen mindenki azt, amit akar, de
magyarul ez egyértelmű utalás a „fekete kasszá”-ra. Ezt nem ő találta ki. Elmondja, hogy Sári
Ferenc ott volt, amikor azt beszélték, hogy a plusz bevételeket az önkormányzat „fekete
kasszá”-jába teszik. Tudott róla, ott volt, még helyeselte is. Neki az a véleménye, hogy
mindenki megnyugodjon, és ne legyen hatalmas kavarodás, bevételezik a pénzt, és megszűnik
az egész dolog.
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Sári Ferenc képviselő: mindenképpen vételezzék be a pénzt, de ő akkor is tartja magát a
hivatalossá tételhez.
Szőke Zoltán képviselő elmondja, hogy ez nem volt jogszerű, ők nem foglalkoztak vele.
Vörös Tibor polgármester: ott van minden a füzetben, vezetve van.
Sári Ferenc képviselő: ez emberség kérdése. Mire esküdött fel a testület? Ő arra esküdött fel,
hogy nem járul hozzá jogtalan dolgokhoz, nem járul hozzá most sem.
Csombó György Pál képviselő megkérdezi Sári Ferencet, hogy nem ezt tette volna?
Sári Ferenc képviselő: Nem, mert nem hagyott volna ilyen támadási felületet.
Csombó György Pál képviselő szerint Sári Ferencből a sértődöttség beszél.
Szőke Zoltán képviselő szerint mindenki tudja, hogy mennek a dolgok falun. Mindenki csinált
már olyan munkát, ahol nem volt bejelentve, vagy nem adott számlát. Ő is dolgozott így
fiatalkorában. Ez kicsinyesség.
Csombó György Pál képviselő szerint ez személyes dolog Sári Ferenc és Vörös Tibor között.
Sári Ferenc képviselő: Ő is tudna személyeskedésről beszélni, de azt most hagyják.
Molnár Vince Jenőné képviselő szerint ennek nem itt van a helye. Ő is azt érzi, hogy ez
személyes dolog kettejük között.
Sári Ferenc képviselő ismét elmondja, hogy szűntessék meg a „fekete kasszá”-t, és majd
meglátják, hogy mi lesz a dologból, mert ő úgy tudja, hogy ennek lehetnek komoly
következményei.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi, hogy honnan tudja?
Sári Ferenc képviselő szerint, ha a Kormányhivatal egy kicsit odafigyel, már ott is problémák
lesznek. Itt elhangzanak dolgok, azok benne lesznek a jegyzőkönyvben, és azt látják. Szerinte
ez már „korrupciógyanús” dolog.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy minden dokumentálva van. Korrupció az, ha
valakinek a zsebébe rakják a pénzt, de itt ilyenről szó sem volt.
Sári Ferenc képviselő: Ő nem mondhat ilyet. Látja, hogy behozta a papírokat, de ezeket majd
valaki megvizsgálja.
Szőke Zoltán képviselő: Ha ezt valaki elolvassa, akkor mit mond? Volt kára ebből a falunak,
vagy nem volt kára a falunak? Szerinte ez emberség volt, a falubelieken segített a polgármester
a pénzből. Nem védi a polgármestert ezzel.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy nem firtatja a dolgot és megérti.
Szőke Zoltán képviselő szerint ebből nagy probléma lesz.
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Sári Ferenc képviselő: Szerinte is.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi Sári Ferenc képviselőt, hogy ezt akarja?
Sári Ferenc képviselő: Nem teljesen, de ez nem maradhat ennyiben. Ő nem tud mint tenni,
elhatározta magát.
Molnár Vince Jenőné képviselő: Ennyit ér a testület, a közösség és a munkájuk?
Sári Ferenc képviselő: Ő ebben a testületben dolgozik 6 éve. Próbált segíteni, de sajnos mindig
elutasították. Ez bántja a legjobban. Többször felajánlotta a segítségét a testületi ülésen is, de
mindig lenézték. Eltekintett tőle mindig, próbált nem foglalkozni vele, de az előző testületi
ülésen valami eltört benne. Elmondja, hogy egy hete ezen a témán rágódik, gondolkodik, hogy
mi legyen. Hozott egy döntést.
Molnár Vince Jenőné képviselő: Ha Sári Ferenc és Vörös Tibor között van konfliktus, akkor
azt miért nem beszélik meg. Miért kell mindenkit belekeverni?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy a mai napig nem kereste meg a polgármester azzal, hogy
beszéljék meg a dolgaikat, pedig lett volna rá egy hete.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi, hogy miért nem kezdeményezett ő?
Sári Ferenc képviselő: Van az emberben egy egészséges dac. Nem tökéletes az ember, mindenki
hibázik, Ő is.
Molnár Vince Jenőné képviselő elmondja, hogy Nagyné Mészáros Krisztina képviselő és ő újak
a közösségben, és nagyon rosszul esik most ez nekik.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ez neki sem jó. Az, ami megy testületi ülésről testületi
ülésre, az neki sem jó. Nem mutatja, de lehet, hogy jobban bántja, mint bárki mást. Ha az előző
testületi ülés nem úgy alakul, ahogy alakult, akkor nem lenne semmi gond, de ott betelt a pohár.
Vörös Tibor polgármester: Lehet, hogy felcsattant a múlt héten, mert ő átlátott a dolgokon.
Üljenek le és beszéljék meg, hogy mi hogyan legyen. Felajánlotta a segítségét Sári Ferenc
képviselő, akkor segítsen eladni az MTZ 50-es traktort.
Sári Ferenc képviselő: Furcsa, hogy most erre megkéri. Segít az eladásban, de véleménye
szerint, ha ez a vita most nincsen, akkor biztos nem szólt volna neki a polgármester. Kérték
többször, hogy osszon le a képviselőknek feladatokat, mert ezek szerint mindenki nyitott rá, de
nem kért belőle.
Vörös Tibor polgármester: Mondta, hogy igazítsák el a közmunkásokat reggelente.
Sári Ferenc képviselő: A polgármester nagyon jól tudja, hogy ezt a munkaköréből adódóan nem
mindig tudja vállani. Egyébként is a polgármester a közmunkások munkáltatója, a képviselők
hogyan oszthatnának ki nekik feladatokat? Más dolgokban már többször tudott volna segíteni,
ha igényt tartottak volna rá. A polgármester elismerheti, hogy dacból sem tartott rá igényt. Ha
megkérték valamire, ő mindig segített (pl. traktorjavítás).
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Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy sosem volt szokás, hogy a képviselők segítenek.
Akkor kellett neki segítség, amikor még a Vízműnél dolgozott, és járdaépítés volt. Csak reggel
és délután tudott a munkásokra nézni. Akkor napközben az akkori otthon lévő nyugdíjas
testületi tagok felügyelték a munkát, mert ráértek. Ő nem tudja, hogy Sári Ferenc képviselő
hogyan dolgozik, hogyan ér rá. Magára vállalta a közmunkások eligazítását, mert az
önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottakra (fizikaiak) nem lehet ezt a feladatot rábízni, mert
alkalmatlanok rá, és nem is hallgatnának rájuk. Felhozták többször, hogy nem igaz, hogy az
önkormányzat nem tudna alkalmazni még egy embert. Elmondja, ha ő nem úgy gazdálkodik
ahogy, akkor nem tudtak volna az SE-nek ennyi pénzt adni, és nem tudtak volna fejleszteni.
Mivel bevállalta a tornaterem plusz költségeit, ezért meg kell fogni minden fillért. Ha ő nem
megy utána, akkor nem lesz nagyobb tornaterem, és megmarad 40.000.000,- Ft, de bevállalta.
Molnár Vince Jenőné képviselő: Ez most nem erről szól.
Vörös Tibor polgármester: Most ennek issza a levét.
Szőke Zoltán képviselő elmondja, hogy ez szerinte kommunikációs hiba volt. Ő is szívesen járt
testületi ülésekre, de már gyomorideggel jön minden alkalommal.
Sári Ferenc képviselő: Vele is ez van minden alkalommal. Ő úgy vágott bele 6 évvel ezelőtt,
hogy segítsék a falut, mozgassanak meg mindent, de nagyon sok pofont kaptak azóta.
Vörös Tibor polgármester megkérdezi, hogy milyen pofonokra gondol?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy soha egyetlen ötletük nem lett elfogadva.
Vörös Tibor polgármester megkéri, hogy mondjon példát.
Sári Ferenc képviselő: Hányszor elmondta, hogy karolják fel az ifjúságot?
Vörös Tibor polgármester: Nem karolták fel az ifjúságot? Most is adnak támogatásokat.
1.000.000,- Ft alatt nincsen falunap.
Sári Ferenc képviselő: Ők emeltették meg a falunap költségeit is.
Vörös Tibor polgármester: Mindig sztárvendéget akartak.
Sári Ferenc képviselő: Mert a falu népe ezt várta el. Mit lát a falu népe? Azt látja, hogy mi
történik Homokbödögén, mi történik Bakonykoppányon, mi történik Bakonyjákón. Az ő
legénykorában Ugod élen járt mindenben, büszke volt mindenki, hogy ugodi, de ez az idők
folyamán elkopott. A kis falvak jobban „élhetők” lettek.
Molnár Vince Jenőné képviselő elmondja, hogy szerinte ehhez kellene a lakosság is, de az ő
részükről sem lát érdeklődést.
Szőke Zoltán képviselő elmondja, hogy próbálják több mindenbe bevonni a lakosságot pl. utcák
közötti foci (ami közös ötlet volt), szüreti felvonulás. Nem biztos, hogy szükség van a
sztárvendégekre. Nem az idegeneknek kellene programokat csinálni, hanem jobban kellene a
falu közösségét fejleszteni.
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Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy amikor ő képviselő lett, akkor 2 napos volt a falunap
(búcsúval egybekötött). Akkor azt mondták „végre”, de azóta ez megállt.
Szőke Zoltán képviselő: Akkor az pályázat volt?
Vörös Tibor polgármester: Igen.
Sári Ferenc képviselő: Felvetette többször, hogy miért nem csinálnak alapítványt? Pont az ilyen
alapítványokra nagyon sok, rendezvényes pályázatot írnak ki. Akkor is az volt a válasz:
„csináljatok”. Ez az ő hibája is, mert csinálhatta volna. Három ember összeáll, és csinál egy
alapítványt.
Szőke Zoltán képviselő: Akkor csináljanak.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy eltelt 6 év, ez nagyon sok kiesés. Ha most csinálnának
egy alapítványt, akkor nem pályázhatnának 2 évig. Ez is a viták és a dac miatt nem jött létre.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy amikor ő polgármester lett, a következőt határozta
el: ezt a falut fejleszteni fogja. Senki nem vetheti a szemére, hogy nem fejlődött a falu, mert
fejlődött. Megcsináltatta a művelődési házat, a csapadékelvezetést, felújíttatta a templomot,
óvodát. Megépült a minibölcsőde, elkészültek a járdák. 3-4 ütemben felújíttatta az iskolát, az
udvarát, az étkezőt, a konyhát. Tovább nem akarja sorolni. Szerinte ezek sokkal fontosabbak
voltak, minthogy sztárvendéget hívjanak falunapra. Ha ő elkezdte volna verni a pénzt, akkor
ezekből nem lett volna semmi. Ezekhez a pályázatokhoz vastagon önerőt kellett biztosítani.
Nem úgy volt, mint most, hogy Magyar Falu Program pályázaton indulnak 100%-os
támogatással. A fejlesztések által az ingatlanok is kelendőbbek és az értékük is feljebb ment. A
hirdetésekben is az található, hogy mi van a településen: jó a közbiztonság, van iskola, van
bölcsőde, van óvoda, stb. Mondhatta volna az, hogy maradjanak csak ugodiak, de ő
idecsalogatott több települést az iskolához, óvodához. Az ő cselekedeteit innen nézzék.
Sári Ferenc képviselő: Bocsánatot kér, de lehet, hogy nem jól fogalmazott. Elismeri ezeket a
dolgokat, Ugod tényleg élen jár. Látja ő is, hogy nagyon sokan szeretnének Ugodba jönni lakni.
Szerinte a lakosság felé is nyitni kellett volna, és akkor lenne tényleg az igazi, de ezek a dolgok
elmaradtak. Elismeri a polgármester sok munkáját, de a közösség felé is nyitni kellett volna.
Sajnos tényleg érdektelenek lettek az emberek, ez régen nem így volt. Nincs lehetőség a
közösségi életre. Ez nem most ment el, hanem az elmúlt 15 évben.
Szőke Zoltán képviselő szerint ez országos szintű.
Sári Ferenc képviselő úgy látja, hogy a környező településeken próbálják összefogni a
közösségeket, próbálják megmozgatni a lakosságot, és sikerül nekik. Szerinte, mint Csóton, itt
is lehetett volna lovasklubot csinálni. Ezeket a dolgokat hiányolja.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy Csóton sem az önkormányzat működteti a
lovasklubot.
Sári Ferenc képviselő: De az önkormányzat segített nekik. Nem támadásként mondja ezeket a
dolgokat.
Szőke Zoltán képviselő elmondja, hogy az utcák közötti foci sem mozgat meg sok embert, de
szívesen csinálják. Ott van a szüreti felvonulás is. Próbálják bevonni a fiatalokat. Vannak kis
megmozdulások és van rá igény is.
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Molnár Vince Jenőné képviselő szerint csak résztvevők nincsenek. Hiába van igény, hiába
csinálják, nincsenek résztvevők.
Vörös Tibor polgármester: Nézzék meg hány ember ment az út átadásra. Hirdették a faluban és
az interneten is. Egy kezén meg tudja számolni, hogy hány falubeli ment el. Megint a sportkört
tudja felhozni. Hány környékbeli település támogatja úgy a focit, mint Ugod? Ez nem az ifjúság
támogatása?
Sári Ferenc képviselő: De igen.
Vörös Tibor polgármester megkérdezi, hogy mit tegyenek még?
Sári Ferenc képviselő nem akar már az SE-ről beszélni, mert abból mindig a veszekedés van.
A falué a pálya, a falué az öltöző, ha ezekre nem lett volna pályázat, akkor azokat előbb utóbb
az önkormányzatnak saját erőből kellett volna megcsináltatnia.
Vörös Tibor polgármester itt is lehetne „buli” csapatot csinálni, mint más településeken, de ők
a megyében akarnak játszani, oké. Ehhez az önkormányzat elég sok pénzzel hozzájárul. Ne
mondják azt, hogy nem támogatják az ifjúságot. Az más kérdés, hogy nem az ugodiaké, mert a
csapat nagy része más településekről jön játszani. Vághatnak dolgokat egymáshoz, de semmi
értelme. Még egyszer elmondja a javaslatát: bevételezzék a „fekete kasszá”-ban lévő pénzt, és
jusson az egész nyugvó pontra, mert itt félig-meddig a becsületükről van szó. Mondhatja bárki,
hogy nem tudott róla, de ő biztos benne, hogy mindenki tudott róla.
Sári Ferenc képviselő: Elmondta már a véleményét erről, tartja magát ahhoz.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvet meg kell írni.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy ezzel mi a gond?
Szőke Zoltán képviselő: mindenki rajtuk fog nevetni.
Sári Ferenc képviselő még mindig nem érti, hogy a jegyzőkönyvírással mi a gond?
Vörös Tibor polgármester megkérdezi, hogy ezt komolyan gondolja? Ha ez kikerül az
internetre, az következményeket von maga után. Ha úgy gondolják, akkor nem fogja erőltetni
a fejlesztéseket, de akkor be lesznek korlátozva a tornaterem ügyében, mert most erre megy el
a pénz.
Sári Ferenc képviselő nem érti, hogy mi az, hogy nem erőltetik a fejlesztéseket. Ezekkel
kapcsolatban mindig is egyetértés volt. Megbeszélték, hogy minden pályázaton indulnak, amin
csak lehet, mert ha nyernek, akkor az mindig „talált” pénz.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy valószínűleg rosszul fogta fel a polgármesteri
feladatot. Ő a falu fejlesztését látta feladatának, amit szerinte teljesített is. Ezek a fejlesztések
nagyon sok erőt kivettek. Ha most nem ő lenne itt, akkor a tornateremből sem lett volna semmi.
Mivel ő a falu első embere, az egész „fekete kassza” témát rá fogják kenni.
Sári Ferenc képviselő: Ez biztos.
Vörös Tibor polgármester szerint mindenki azt fogja mondani, hogy ellopta a pénzt. Nem lopta
el, de ebből az egészből ez jön majd le. Itt van 30 éve a képviselő testületben, és ezt édemli úgy,
hogy nem lopta el a pénzt. Miért akarja a szőnyeg szélére állítani?
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Sári Ferenc képviselő: Majd egyszer válaszol rá.
Vörös Tibor polgármester: Azért, mert egyszer indulatában úgy válaszolt, ahogy?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ő csak annyit kérdezett, hogy a meglévő tervet tudják
hasznosítani majd a tornaterem építésénél, vagy saját terveket készítenek? Erre kapta a durva
választ.
Vörös Tibor polgármester elmondja lehet, hogy felcsattant, de honnan tudta volna. Most
kiderült, hogy teljesen mást csináltak.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ha ugyanígy elmondta volna ezt az előző ülésen, nem lett
volna semmi gond.
Szőke Zoltán képviselő szerint ez még mindig személyes dolog kettejük között. Próbálják ők
ketten ezt megbeszélni. Óriási blama lehet ebből.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy tudja, mivel jár ez az egész. Sok mindent végig gondolt.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi, hogy ennek milyen következményei lehetnek?
Vörös Tibor polgármester: Ezt senki nem tudhatja. Lehet ebből egy nagyon nagy botrány is.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ő megnézte, mi lehet a következmény. Attól függ, hogy
milyen irányba mennek el. Első körben a polgármestert fogják elővenni.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi, hogy ez a cél?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy így indult az egész, igen.
Molnár Vince Jenőné képviselő: Akkor ez mégis csak a kettejük ügye, nem?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ezt soha nem is tagadta.
Molnár Vince Jenőné képviselő szerint ezzel egy egész falut megbélyegeznek.
Vörös Tibor polgármester kéri, hogy tegyenek pontot az ügy végére. Ha nem jutnak dűlőre,
akkor a jegyzőkönyv elkészül, és világos, hogy botrány lesz.
Molnár Vince Jenőné képviselő megkérdezi Horváth Mária jegyzőt, hogy őszerinte mi lesz
ebből.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az Önkormányzatnál még nem történt ilyen, nem tudja
megjósolni, hogy mi fog történni. A jegyzőkönyvet minél hamarabb el szeretné készíteni, hogy
határidőre megtörténjen a felterjesztés. Nem fordult még elő, hogy törvényességi észrevételt
tegyenek a határidő elmulasztása miatt, most sem szeretné.
Vörös Tibor polgármester megkérdezi Sári Ferenc képviselőt, hogy mit javasol? Mindig azt
mondja, hogy nincsen kikérve a véleménye, most megkérdezi. Elmondja, hogy a múltkor
összefutott egy falubelivel és a társaságával a kilátónál, és mondta neki, tudja, hogy nem rá
szavazott, de ezt is ő csinálta. Ugyanezzel az illetővel találkozott a tónál is. Azt is elmondta,
hogy ezt is ő csinálta. Elmondja ismért, hogy bevételezzék a pénzt, és minden menjen tovább.
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Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a Klapka utcai járdaépítéssel kapcsolatban a Lombard
91. Kft-el minden el van rendezve?
Vörös Tibor polgármester: Nincs. Kb. 600.000,- Ft-al lóg a Lombard, ami a pályázatban
földmunka volt, amit az önkormányzat csinált meg. Szélesebb lett a járda is, mint azt eredetileg
tervezték. Kérte a Lombard, a többletköltséget fizesse ki az önkormányzat. Elmondta, hogy
ebbe ő nem megye bele. Nem mondta senki, hogy szélesebb legyen a járda az eredetinél. Azt
mondta, ha alkudozni akar a Lombard, akkor keresse meg Sári Ferenc és Kovács Nándor
képviselőket.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy ezt megint miért mondta?
Vörös Tibor polgármester: Azért, mondta, mert tudta, hogy ezt megint fel fogják hozni,
egyezzen meg velük. Ő azt mondta, hogy nem.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy akkor még nem történt meg a végszámlázás?
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a végszámlázás megtörtént.
Sári Ferenc képviselő: Akkor nem érti, hogy hogyan lehet ezek után még alkudni? A
végösszegben benne van minden, a földmunka is. Az önkormányzat alkalmazottja ott dolgozott
gépestől (földmunkára) több mint egy hónapot. Már az is több mint 600.000,- Ft. Ott volt az
emberük, nem lehetett másra hasznosítani az Önkormányzatnál. Ezt hogyan akarja most a
Lombard kifizetni? Szélesebb járda? Ez szerinte jogilag megint nem állja meg a helyét.
Véleménye szerint kellett volna már az elején kötni egy megállapodást, hogy az önkormányzat
embere oda megy földmunkára „x” összegért, és vagy annyival kevesebbet fizettek volna a
vállalkozónak, vagy a végösszegből ők fizettek volna vissza. Ha ebbe belemennek, ez jogilag
megint egy nehéz eset.
Vörös Tibor polgármester: Nem lesz nehéz eset, mert meg tudtak egyezni. Elmondja, hogy ott
volt a vállalkozó kotrója is. Nem kellett volna az Önkormányzat emberének végig ott lennie, de
nem volt ideje ezzel foglalkozni.
Sári Ferenc képviselő szerint az Önkormányzat dolgozójának erről menetlevelet kellett volna
vezetnie, üzemóra szerint.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy fordulókat írt. Meg lehet határozni az összeget
fordulóban is.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy utólag egyezkednek ebben?
Vörös Tibor polgármester: Nem egyezkednek. A pályázatban benne van, hogy mennyibe kerül
a földmunka. Nem a teljes összeget fogja kifizetni a Lombard, mert az ő kotrójuk is ott volt.
Megállapodás kérdése lesz, hogy az Önkormányzat mennyit kér.
Sári Ferenc képviselő: Az összes földet az Önkormányzat szállította el, sőt még a murvát is az
Önkormányzat vitte oda.
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Vörös Tibor polgármester: Igen, de azt is kifizeti.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy ebből megint nem látnak semmit. Ha megkérné a
polgármestert, hogy mutasson ezekről a dolgokról papírt, akkor nem tudna.
Vörös Tibor polgármester: azért nem tudna, mert ő ezt mondta a vállalkozónak. Mondta neki,
hogy beszélje meg Sári Ferenc és Kovács Nándor képviselőkkel. Ő ki akarta magát húzni ezalól.
Ha akarja, akkor üljenek össze, és egyezzenek meg a Lombarddal.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy nem érti, ez előre miért nem lett tisztázva.
Vörös Tibor polgármester elmondja, nem tudták, hogy mennyi ideig fog kelleni az
önkormányzat gépe.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy vezetni kellett volna a kotró és a traktor üzemóráit, a
végén kifizettetni, és nem lenne vita.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy nem folyamatosan voltak ott a gépek.
Sári Ferenc képviselő: Ha nem folyamatosan van ott, akkor, ha van üzemóra arról, hogy hol,
mit csinál, mennyi ideig, akkor nincs gond, de nincsen vezetve. Ezzel mondhatja megint azt,
hogy meg lett károsítva a falu, mert a vállalkozó annyit fizet vissza, amennyit akar.
Vörös Tibor polgármester: Egyezzenek meg abban, hogy a Lombarddal kifizettetik a
pályázatban szereplő földmunka és földelszállítás összegét.
Sári Ferenc képviselő még mindig nem érti, hogy utólag hogyan lehet ezt? Ha kiadnak valamit
bérbe, és szolgáltatást végez, akkor miért nincsen kifizetve a díja akkor?
Vörös Tibor polgármester: A dolgozó írta a fordulókat. Valóban szállítottak murvát is, de meg
vannak a szállító levelek. Aztán jelentkezett valaki a vállalkozónál, aki olcsóbban hordta, és
onnantól az a valaki szállította a murvát.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy hogyan ajánlhattak kevesebbet, mikor még az
Önkormányzat sem tudja, hogy mennyiért dolgozott?
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy 8.000,- Ft-ot kér egy kanyartért.
Sári Ferenc képviselő: Honnan tudta a másik ember, hogy mennyiért csinál egy kanyart az
önkormányzat?
Vörös Tibor polgármester: Mert a vállalkozó megmondta neki.
Sári Ferenc képviselő említi, mondák neki a faluban, hogy az Önkormányzat dolgozója ingyen
dolgozik a Klapka utcában. Ezért tette fel ezeket a kérdéseket. Szerinte ez jogilag megint nem
tiszta.
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Vörös Tibor polgármester: Ha jogilag minden tiszta lenne, akkor sztrájkolnának, mert akkor a
világ nem menne előbbre. Az eredeti dologra visszatérve („fekete kassza”) megkérdezi, hogy
mi legyen?
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy tartja magát ahhoz, hogy tegyék ezt hivatalossá.

Vörös Tibor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
zárt ülés tartását rendeli el 20 óra 15 perckor.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

