Szám: U/118-4/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-4/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20. napján 16 óra 30 perckor
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, Molnár Vince Jenőné, Nagyné Mészáros Krisztina képviselők
Távol maradt: Kovács Nándor képviselő
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozói:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
- Szalai Balázsné – pénzügyi előadó

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:
Előadó:

Tárgy:
1. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők
részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Horváth Mária
jegyző

2. Ugod Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Vörös Tibor
polgármester

3. 2020. évi közbeszerzési terv

Horváth Mária
jegyző

4. 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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról,
és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők részére
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 14/2014. (XII.25.) önkormányzati 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:
2/2020./II.28./Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a Személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési
díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési
díjáról, valamint külső étkezők részére alkalmazandó
étkezési térítési díjakról szóló 14/2014. (XII.25)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi

2./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2020. évi költségvetése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Sári Ferenc képviselő: kb. 957 ezer forint beszerzés szerepel készletbeszerzésként, ez mit
tartalmaz, mert ebből elég sok növényt lehetne vásárolni? Az egyéb orvosi ellátás mit takar?
A területpolitikai támogatások és egyéb tevékenységek mit tartalmaznak?
Jól látja, hogy az önkormányzatnak 93 millió forint tartaléka van?
Szalai Balázsné pénzügyi előadó elmondja, hogy a készletbeszerzés nemcsak a növények
beszerzését, hanem a fűnyíráshoz szükséges anyagbeszerzést is tartalmazza. A területpolitikai
támogatások és egyéb tevékenységek tartalmazza a kultúrház, a falunap, a nyugdíjas klub, a
zsigárdi utazás költségeit. Az egyéb orvosi ellátás az iskola egészségügyet tartalmazza.
Igen az önkormányzatnak 93 millió forint tartaléka van.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a sportöltözőre kapott támogatást az önkormányzat,
de abból mindent nem tudtak megvalósítani. A költségvetésben szereplő 12.700.000.-Ft a
további elvégzendő munkálatokat tartalmazza pl. lépcső a tetőtér megközelítésére.
Sári Ferenc képviselő szerint sok ez az összeg erre a célra.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy elég nagy árkülönbségek vannak pl. a lépcsőt
illetően, mert kapott több milliós ajánlatot is, de az internetet figyelve ráakadt egy
Gyenesdiáson lévő fémlépcsőre, amelyet meg kell nézni, hogy megfelelő-e, annak az ára
350.000.-Ft.
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Sári Ferenc képviselő: az önkormányzat jogalkotás költséghelyen szerepe-e a polgármester
jutalma, mert kb. 3.600.000.-Ft eltérést lát.
Szalai Balázsné pénzügyi előadó elmondja, hogy a költségvetés, ezen a költséghelyen, szerepel
a polgármester jutalma, 6 havi bérének megfelelő összeg.
Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy ne tervezzék be előre a polgármester jutalmát, hanem
majd később, az elvégzett feladatok ismeretében döntsenek róla.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy több dolog nem kötelessége, de elvégzi, pl. nem
kötelessége bújni a netet, hogy olcsóbb lépcsőhöz jusson az önkormányzat. Kéri, hogy
szavazzon róla a testület. A polgármester a jogszabály szerint 6 havi bérének megfelelő összegű
jutalomban részesülhet. Az ő jövedelme a jutalom nélkül arra lenne elég, hogy 4. 5. helyen
lenne a hivatali fizetések sorában. Bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta
következő határozatát:
19/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartalmazza a
polgármester 6 havi illetményének megfelelő jutalom
összegét.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
Szőke Zoltán alpolgármester megállapítja, a polgármester remélhetőleg még jobban fog így
dolgozni.
Sári Ferenc képviselő megállapítja, hogy a Ugodi SE részére a költségvetési tervezetben
szereplő támogatás nem lesz elég az egész éves működésre, valamint a TAO önrészre.
Véleménye szerint rövid időn belül megszűnik az SE.
Vörös Tibor polgármester szerint Ugod Község Önkormányzata az SE részére 2011. óta közel
65 millió forintot adott, ez egy bölcsőde ára. A TAO támogatásból beszerzésre kerülő gépjármű
önerejét is tartalmazza az idei 6 millió forint. Felhívja azonban az SE vezetőségének a figyelmét
a TAO pályázat benyújtására. Javasolja a testületnek, hogy a pályázati felhívást módosítsák
úgy, hogy a 2. beadási határidő június 15. napja, az elbírálás pedig július 15. napja legyen.
Ekkor már az SE is látja az éves költségeit, s módosítani tudják, ha szükséges a költségvetést.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy azt sem kellene figyelmen kívül hagyni, hogy az SE is
adott a falunak. Vissza is adott az önkormányzatnak pl. bérleti díjként. TAO-s támogatásból
rendbe tették az öltözőt, megoldották a pálya öntözését, füvesítését, közösen az
önkormányzattal fűnyíró traktort vásároltak stb.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
20/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az SE részére kiirt pályázati felhívást az
alábbiak szerint:
A pályázat beérkezési határideje: I. 2020. március 14.
II. 2020. június 15.
A pályázati támogatásról I. 2020. április 15.
II. 2020. július 15. napjáig dönt a képviselő-testület.
Utasítja a testület a jegyzőt, hogy gondoskodjon a javított pályázati felhívás közzétételéről,
valamint az érintettekhez történő eljuttatásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyzőP

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal megalkotta
következő rendeletét:
3/2020./III.4./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : 2020. évi közbeszerzési terv
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés az U/106/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
21/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
melléklet szerinti közbeszerzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ ÖNO bérbeadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat adja bérbe, határozatlan időre, 1
hónap felmondási idővel az Ugod, Kiss J. u. 29. szám alatt lévő volt ÖNO épületet az AZROM
Kft. Ugod, Kossuth u. 89. részére, raktározás céljára. A cég képviselője megkereste ez ügyben,
s kérte az ingatlan bérletét.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
22/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja
50.000.-Ft/hó + ÁFA összegért, 2020. március 1. napjától
határozatlan időre az önkormányzat tulajdonát képező
Ugod, 425 hrsz-ú, Kiss J. u. 29. szám alatt lévő ingatlanját,
az AZROM Kft. Ugod, Kossuth u. 89. részére. A bérleti
szerződésben 1 hónap felmondási időt köt ki a testület
mindkét fél részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ Ajánlatok kérése önkormányzati projektekhez
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy sürgősen intézni kell a Zártkerti Program keretében
a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az
infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására kiírt ZP-12019. keretében megjelent NVPF/161/2019. iktatószámon nyilvántartott, „Zártkert
infrastrukturális fejlesztése Ugodon” című projektre az ajánlat kérést, mert április 30-ig be kell
fejezni.
Utána is sorban kell ajánlatokat kérni a különböző projektekhez. Kéri a képviselőket, hogy most
mondják meg, mely cégeknek küldjön még ajánlat kérést. Ő a maga részéről az általa ismerteket
javasolja; Soós Dózer Kft., Lombardt 91 Kft., Csizmadia Kft., Boroszlán Zrt. Kovácsifal Kft.,
Mély Út Kft., Build-Creator Kft. Ganna, Fő u. 64.
Sári Ferenc képviselő javasolja a meghívottak körébe a Krisped Kft.-t. Az idei évben 3 út javítás
van?
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy 3 út javítás van, a szőlő út, a Jókai utca, valamint az
óvoda melletti út a telkek felé. Nem javasolja a Klausz László érdekeltségi körébe tartozó céget.
Szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint az ajánlat tételre meghívott cégek között a Kirsped
Kft. is ott legyen.
Sári Ferenc képviselő nem ért egyet a polgármesterrel.
Nem született döntés, mert a fenti tárgyban 3 igen szavazat és 3 nem szavazat történt.
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Sári Ferenc képviselő javasolja továbbra is a Krisped Kft. meghívását a szőlő úttal kapcsolatos
ajánlat tételre, mert ezzel remélhetőleg az önkormányzat takarékoskodik, hiszen spórolni kell.
Szőke Zoltán képviselő is javasolja a Krisped Kft. meghívását az ajánlat tételre.
Vörös Tibor polgármester ismételten szavazásra teszi a kérdést.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal meghozta
következő határozatát:
23/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti
földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér
megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására kiirt ZP-1-2019. keretében megjelent
NVPF/161/2019. iktatószámon nyilvántartott, „Zártkert infrastrukturális fejlesztése Ugodon”
című projekt kivitelezésére az alábbi ajánlattevők meghívására hatalmazza fel a polgármestert:
Soós-Dózer Földmunka Szolgáltató Kft. Lovászpatona, Központi Majos 038/43.hrsz.
Linea Builder Kft. Győr, Arany J. u. 28-32.
Krisped Kft. Pápa, Nagysallói u. 4.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester kéri, hogy a többi, költségvetésben szereplő projekthez is hatalmazza
fel a testület az ajánlatok kérésére, a már ismertetett kivitelezők figyelembe vételével. Az út
projektek közül a Magyar Faluprogram pályázat keretében elnyert projekthez javasolja a SoósDózer Földmunka Szolgáltató Kft. Lovászpatona, Központi Majos 038/43.hrsz., a „Mély-út”
Mély- és Útépítő Kft. Győr, Kemence u. 8. és a Boroszlán Zrt. Pápa, Aradi u. 1. meghívását
ajánlattételre. A Jókai utcai út javításáról akkor döntsenek, amikor kiválasztották a megjelölt
projekt kivitelezőjét.
A többi projekt esetében a már korábban felsorolt kivitelezők meghívását javasolja.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
24/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. évben, az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő beruházások megvalósítása közül
1.
a Magyar Faluprogram keretében megvalósuló út projekthez a Soós-Dózer Földmunka
Szolgáltató Kft. Lovászpatona, Központi Majos 038/43.hrsz., a „Mély-út” Mély- és Útépítő
Kft. Győr, Kemence u. 8. és a Boroszlán Zrt. Pápa, Aradi u.1.
cégektől kérjen ajánlatot a megvalósításra.
2.
A többi projekthez pedig a polgármester által ismert; Lombard 91 Kft. Pápa, Második
u. 6. , Csizmadia és Társai Kft. Negyedik u. 62., a Boroszlán Zrt. Pápa, Aradi u. 1., Kovácsi-fal
Kft. Pápa, Árok u. 5. Build-Creator Kft. 8597 Ganna, Fő u. 64.
cégektől ajánlatot kérjen.
Határidő: folyamatos 2020. december 31. napjáig
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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c./ Hivatal udvarára terv készítése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy a hivatal udvarába tervezett géptároló szín építése,
valamint egyéb tereprendezés miatt készíttessen az önkormányzat tervet. Javasolja, hogy ennek
a készíttetésére hatalmazza fel a testület.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
25/2020./II.20./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Ugod, Kossuth u. 32. szám alatt lévő hivatal épületének az
udvarára tervet készíttessen géptároló szín és egyéb
tereprendezés céljából. Az ezzel kapcsolatos költséget az
önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert az
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a ravatalozó előtetőzetével mi lesz, mert szerinte gond
van vele.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a kivitelezést végző Lombard 91 Kft. képviselője
megígérte, hogy megcsinálják a hibát.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 45
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

