Szám: U/118-6/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 22. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-6/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 22. 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, 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
- Pósa Istvánné – pénzügyi előadó
- Tormáné Csongor Mónika – pénzügyi előadó
Meghívottak: Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök

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 Önkormányzat 2019. évi költségvetés
módosítása

Vörös Tibor
polgármester

2. Ugod Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek

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.

3

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Csombó György képviselő megkérdezi mi a plusz a költségvetésben.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az eredeti költségvetéshez képest keletkezett
bevételeket jelenti.
Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy az állam mostani döntései mennyire befolyásolják a
költségvetést.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg a gépjárműadót érinti kb. 3
millió forint kiesést jelent, de várhatóan minden bevétel kevesebb lesz a járvány után.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
5/2020./VII.2./Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestület rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019.
szóló
3/2019.
(II.28.)
évi
költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét
képezi.

2./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
6/2020./VII.2./Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestület rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019.
évi zárszámadása a jkv. mellékletét képezi.
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3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Petőfi utca végén lévő út felújítására pályázat benyújtása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Petőfi
utca végén lévő út felújítására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Ismerteti a felújításra kért költségvetést, s javasolja, hogy a pályázathoz szükséges önrészt az
önkormányzat a 2020. évi költségvetésében biztosítsa.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
45/2020./VI.22./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
meghirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására az önkormányzat tulajdonát képező Ugod Petőfi utca végén lévő
belterületbe vonás és megosztás alatt álló jelenleg 268/2 hrsz-ú út felújítására (Megosztás és
belterületbe vonás után a jelzett ingatlan 870 hrsz-ot kap.) A testület elfogadja a felújítással
kapcsolatos tervezői költségvetést, mely szerint a felújítás bekerülési költsége 21.984.824.-Ft.
A pályázatban megjelölt minimális önrészt, melynek összege 5.496.206.-Ft, az önkormányzat
a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Utasítja a képviselő-testület a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek szerinti pályázat benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

b./ Ugodi iskolához tornaszoba építése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megjelent jogszabályról,
- a 1306/2020. (VI. 12.) Kormány határozat 1. melléklete 38. sorában megjelölt „Ugod Ugodi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornaszoba”
-, amely egy 12 méter x 24 méter nagyságú tornaszoba építését, illetőleg annak tervezését
határozza meg.
Az önkormányzat mindig is szeretett volna egy megfelelő méretű 18 méter x 36 méter
nagyságú sportteremet építeni. Ez eddig nem valósult meg, pedig az önkormányzat mindent
megtett annak érdekében, hogy megépüljön, telkeket vásárolt, terveket készíttetett.
Javasolja, hogy a nagyobb méretű sportterem megépítését szorgalmazza a testület a
kormánynál, s biztosítson ehhez 40.000.000.-Ft összeget.
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
46/2020./VI.22./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
miniszterelnök irányába képviselje az önkormányzatot, hogy a 1306/2020. (VI. 12.) Kormány
határozat 1. melléklete 38. sorában megjelölt „Ugod Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornaszoba” építésnél nagyobb méretű (18
méter x 36 méter) spotterem épüljön meg.
A képviselő-testület a megvalósuláshoz (nagyobb méretű) 40.000.000.-Ft összeget biztosít az
önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére, mely összeg átadásával kapcsolatos
megállapodás megkötésére felhatalmazza a testület a polgármestert.
Határidő: azonnal és a beruházás megkezdésekor
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti időszakról
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szőlőút felújítása befejeződött. A
Klapka utcai szolgálati lakás felújítása a végéhez közeledik. A Zúgó utcai út építését június
29-én megkezdik. Az Ugodi Erdőbirtokossági Társulat a lombkorona tanösvény építését
visszamondta, tehát nincs szükség az önkormányzat támogatására. dr. Berán Vencel háziorvos
a szolgálati lakásból, kisebb nehézségek ellenére, kiköltözött.
A Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre, óvodai játszóudvar fejlesztésre, a Jókai
utcai út felújítására nyújtottak be pályázatot.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
47/2020./VI.22./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vörös Tibor polgármester tájékoztatóját veszélyhelyzet
alatti időszakról, fejlesztésekről és pályázatokról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Sári Ferenc képviselő megkérdezi, hogy az útépítés rendben volt-e.
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy igen, nem volt probléma.
Sári Ferenc képviselő kérdezi, hogy a tervezési költség – a megkapott anyagban szerepel a
polgármesteri határozatok, amik a járvány alatt keletkeztek - a hivatal udvarába tervezett
gépjárműtároló költsége-e, s könnyűszerkezetes lesz-e az építmény, s arra is kell-e engedély.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy könnyűszerkezetes lesz. Az építési szabályok
megbonyolították az építés lehetőségét. S már tervezik. Kb. 30 millió forint körül lesz a
költségvetése előzetes becslések szerint.
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Az SE pályázati kérelmével kapcsolatban a pályázatukhoz hiánypótlásra lettek felszólítva,
mert volt olyan dokumentum, ami nem felelt meg a pályázatban (összeférhetetlenség
miatt).Ezt követően átutalásra került 4.398.233.-Ft. Véleménye szerint az SE-enk a Covid-19
járvány miatti szüneteltetés miatt kevesebb támogatásra lesz szüksége. Az önkormányzatnak
is kevesebb bevétele lesz az idei évben, ezért is javasol kevesebb támogatást. Javasolja, hogy
az általa elmondottak miatt a már átutalt támogatást növeljék meg 3 millió forinttal, s ez
legyen az éves támogatás. Ez kb. 1 millió forinttal kevesebb, mint az általuk megpályázott
összeg.
Kovács Nándor képviselő szerint a közüzemi díjak, és egyéb költségek változatlanok, azokat
ki kell fizetni.
A vita során érintettek nem értettek egyet a támogatás összegével, a támogatásra javaslat nem
történt, ezért döntés nem született.

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

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

