Szám: U/118-8/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 12. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

2
Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-8/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 12. 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
Meghívottak: Győrffy Diána – védőnő
Csombóné Bolykó Petra – IKSZT 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:
Tárgy:

Előadó:

1. Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett
feladatairól

Győrffy Diána
védőnő

2. IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről

Csombóné Bolykó Petra
IKSZT vezető

3. Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről (pénzügyi elszámolás is)

Kovács Nándor
SE elnök

4. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

Vörös Tibor
polgármester

5. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
rendelet-alkotás

Horváth Mária
jegyző

6. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Horváth Mária
jegyző

7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

Horváth Mária
jegyző

8. Beiskolázási segély

Vörös Tibor
polgármester

9. Orvosi szolgálati lakás felújítására és a Klapka u. 35. szám
alatt lévő bérlakás felújítására érkezett ajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

10. Vegyes ügyek
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Kovács Nándor képviselő javasolja, hogy vegyék fel a napirendek közé az alábbiakat:
-

tájékoztató a járványügyi helyzetről,
polgármester beszámolója az előző 2 hónapról,
polgármester pénzügyi beszámolója,
Ugodi Sport Egyesület támogatása.

Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy a fenti javaslatot a vegyes ügyek között tárgyalják.

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.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett feladatairól
E l ő a d ó : Győrffy Diána védőnő
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
50/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a körzeti védőnő beszámolóját az eddig végzett
feladatairól a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház művelődési és egyéb
tevékenységéről
E l ő a d ó : Csombóné Bolykó Petra IKSZT vezető
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
51/2020./VIII.12./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről szóló beszámolót a
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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Szőke Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a beszámolóból kimaradt a borverseny, aminek
megrendezése pozitívum.

3./ N a p i r e n d : Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett tevékenységéről
(pénzügyi elszámolás is)
E l ő a d ó : Kovács Nándor SE elnök
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a mai napon jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy
az ugodi iskolához a nagyobb tornacsarnokot támogatja a kormány. Az önkormányzat igy
kalkulálhat a kötelezettségvállalásként meghatározott 40 millió forint pénzeszköz átadással.
Az önkormányzat számláján jelenleg 78 millió forint van. 30 millió forint az orvosi szolgálati
lakás felújítása. közel 30 millió forint az út felújítása. 17 millió forint a járda építése. Ezek a
beruházások 100 % állami finanszírozású támogatásból, a Magyar Falu Program pályázatból
valósulnak meg. A lekötött betét 61 millió forint. Ezt terheli 40 millió forint a tornacsarnokra.
Marad 20-21 millió forint, ami a tényleges tartaléka az önkormányzatnak.
Az önkormányzat képviseletében kért még ajánlatokat a templom fűtésére.
Nagyon meg kell nézni, hogy mire költenek. A bevételi oldalt sem látják még teljesen, mert a
járvány miatt az állam elvitt az adóból.
Ez szerinte megfelel egy pénzügyi beszámolónak, ha valaki még részletesebben szeretné látni
az önkormányzat kiadásait és bevételeit a hivatalban nyugodtan kérhet felvilágositást és
adatokat.
Javasolja, hogy kapcsolják egybe ezt a napirendi pontot a pénzügyi beszámolóval, az előző két
hónapot is figyelembe véve, mivel szorosan összefügg az SE kérelmével.
Az SE elnökével pedig egyeztet, hogy adjanak be új tervet, ami igazodik a járvány helyzetből
kialakult esetleges kiadás csökkenéshez.
Kovács Nándor képviselő az SE 3,4 millió forintot szeretne az átutalt összegen felül.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy a költségvetési rendeletben 93 millió forint tartalék volt.
Csombó György képviselő megkérdezi, hogy az SE hozta-e a kifizetetlen számlákat.
Vörös Tibor polgármester amig nincs számla, hogyan döntsenek. Addig nincs döntés, nem igy
működik. Mennyi az SE bérköltsége?
Csombó György képviselő: közel 1 millió forint?
Sári Ferenc képviselő szerint sokkal több.
Kovács Nándor képviselő szerint 7 millió forint.
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy először szavazzanak az SE beszámolójáról.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
meghozta következő határozatát:

szavazattal,

ellenszavazat

nélkül

52/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről (pénzügyi elszámolás is) szóló
beszámolót a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Kovács Nándor képviselő elmondja, ő arra lett volna kíváncsi mire ment el az önkormányzat
pénze.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy nem rendelkeznek információval. Azt sem tudják, milyen
pályázatokat nyújtott be az önkormányzat.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy pénzügyi beszámolót tartott. A további részletekért
forduljanak a pénzügyi előadóhoz. Továbbra is javasolja, hogy hozza be az SE a kifizetetlen
számlákat, utána döntenek a támogatásról. A Magyar Falu Program keretében kiirt pályázatok
esetében testületi döntés nélkül kerültek benyújtásra, mivel ezt nem írta elő a kiírás, s fedezet
sem szükséges, mert 100 % finanszírozottak a pályázatok, de a mostani tervezettekről a vegyes
ügyek keretében döntenek.
Szőke Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a behozzák a számlákat, kapjon meg egy most
meghatározott összeget az SE.
Kovács Nándor képviselő az összes számlát?
Vörös Tibor polgármester szerint az SE nevére szóló számlákat esetében hogy bizonyítják be,
hogy „saját zsebből” fizették. Ha volt az SE-nek pénze nem kellett az elnöknek saját zsebből
finanszírozni, ha nem volt, akkor hogyan fizetett.
Kovács Nándor képviselő: had legyen az ő baja.
Szőke Zoltán alpolgármester szerint valamilyen módon működniük kellett.
Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy az SE a következő döntéshozatalig kapjon 1-1,5 millió
forintot, hogy működni tudjon.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozta következő határozatát:
53/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
a polgármester beszámolóját az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről.
Az Ugodi SE támogatásáról pedig az új költségvetési terv,
valamint a kifizetetlen számlák benyújtása, megismerése
után kíván dönteni a képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Kovács Nándor SE elnök
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4./ N a p i r e n d : Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1898/2020. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani a
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására. Javasolja a pályázat benyújtását, valamint az ezzel kapcsolatos önerő 1.000.Ft+ÁFA, valamint a fuvar költségének biztositásását az önkormányzat 2020. évi költségvetése
tartaléka terhére.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
54/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a
belügyminiszter - és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására, 110 köbméter kemény lombos fa beszerzésére. Az önkormányzat a támogatáson
felül 1.000.- Ft + ÁFA összeg önrészt, valamint a fuvarköltséget biztosítja. A képviselő-testület
vállalja, hogy az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Az önkormányzat az ezzel kapcsolatos fedezetet a 2020. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól rendelet-alkotás
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:
7/2020./VIII.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelete a jkv. mellékletét képezi.
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6./ N a p i r e n d : Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet módosítása
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:
8/2020./VIII.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelete a jkv. mellékletét képezi.

7./ N a p i r e n d : Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés az U/1903/2020. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
55/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
jogszabályoknak
megfelelően
kifejezett
és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

8./ N a p i r e n d : Beiskolázási segély
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
56/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási segélyt nyújt minden Ugodi
lakcímmel rendelkező, és Ugodon életvitel szerűen élő általános iskolai tanuló és óvodás részére az
alábbiak szerint:
óvodások, bölcsődések részére 6.000,- Ft/fő,
általános iskolások, középiskolások, nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók
részére 10.000,- Ft/fő összegben.
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 2020.
augusztus 17-től 2020. augusztus 31-ig.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

8
9./ N a p i r e n d : Orvosi szolgálati lakás felújítására és a Klapka u. 35. szám alatt lévő bérlakás
felújítására érkezett ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/146/2020. sz. üi. és az U/530/2020. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester ismerteti az orvosi szolgálati lakásra kért ajánlatokat: Csizmadia és
Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 33.095.260.-Ft, SZANYÉPSZER Kft. Szany, Kis u. 18.
bruttó 32.618.844.-Ft, Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 30.000.000.-Ft. Javasolja az
alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra, melynek fedezetét a Magyar Falu Program keretében
nyújtott támogatás biztosítja.
Szőke Zoltán alpolgármester megjegyzi, hogy a felújításra kiirt pályázatokat nem lehetne-e
megoldani kisebb munkarészek kiadásával, mert igy azt látják, hogy túlárazottak az ajánlatok.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy megkérdezte a képviselőket korábban, hogy tudnak-e
más kivitelezőket. Az árak pedig nem magasabbak, mint az építési normagyűjteményben megjelölt
árak.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
57/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi szolgálati lakásra, Ugod, Kossuth u. 8. szám
alatt lévő önkormányzati ingatlan felújítására kért ajánlatok
Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 33.095.260.-Ft, SZANYÉPSZER Kft. Szany, Kis u. 18. bruttó 32.618.844.-Ft,
Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 30.000.000.-Ft közül az alacsonyabb árat adó
Lombard-91 Kft. ajánlatát fogadja el. Fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás biztosítja. Felhatalmazza a testület a
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester ismerteti a Klapka u 35. szám alatt lévő bérlakás fűtés-, gáz-, víz-,
villanyszerelésére kért ajánlatokat: Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó
10.727.544.-Ft, SZANYÉPSZER Kft. Szany, Kis u. 18. bruttó 10.867.544.-Ft, Lombard-91 Kft.
Pápa, Második u. 6. bruttó 9.824.098.-Ft. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra,
melynek fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetés tartaléka terhére javasol elfogadni.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
58/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Klapka u 35. szám alatt lévő bérlakás fűtés-, gáz-, víz-,
villanyszerelésére kért ajánlatokat kért ajánlatok
Csizmadia és Társai Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 10.727.544.-Ft,
SZANYÉPSZER Kft. Szany, Kis u. 18. bruttó 10.867.544.-Ft,
Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 9.824.098.-Ft közül az alacsonyabb árat adó
Lombard-91 Kft. ajánlatát fogadja el. Fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka
terhére biztosítja az önkormányzat. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos
szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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10./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Magyar Falu Program keretében benyújtásra kerülő pályázatok
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Magyar
Falu Program keretében megjelent alábbi pályázatokra:
- „Óvodaépület felújítása” – a lapos tető szigetelésére,
- „Temetői infrastruktúra fejlesztése” – megsüllyedt tetőszerkezet és a ravatalozó
felújítására,
- „Szolgálati lakás” – a volt gyógyszertári épület, Kossuth u. 30. szám alatti ingatlan
felújítására.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
59/2020./VIII.12./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot
nyújtson be a Magyar Falu Program keretében megjelent alábbi pályázatokra:
- „Óvodaépület felújítása” – a lapos tető szigetelésére,
- „Temetői infrastruktúra fejlesztése” – megsüllyedt tetőszerkezet és a ravatalozó
felújítására,
- „Szolgálati lakás” – a volt gyógyszertári épület, Kossuth u. 30. szám alatti ingatlan
felújítására,
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ Az 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 elmondja, hogy a jelzett területek visszavásárlási szándékát az
önkormányzat képviseletében az adásvételi szerződésben megjelöltek szerint közölte a
vevőkkel.
Ezt követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal bejegyezte az önkormányzat tulajdonjogát,
majd a hivatal módosította a határozatát és a visszavásárlási jogot bejegyezte, a tulajdonjog
bejegyzést pedig elutasította.
A vevők keresetet nyújtottak be a Kormányhivatallal szemben, az eredeti tulajdoni állapot
ingatlannyilvántartási bejegyzése iránt. Ez a legutolsó fejlemény.
Szőke Zoltán alpolgármester javasolja, a Bem utcai lakosok igénye alapján vágják le a füvet a
járdáról, mert nem tudnak ott közlekedni.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy rendszeresen vágják a kialakított járdán a füvet,
lámpát is helyeztetett el, de továbbra is az úton járnak. Nem tudja mi az oka ennek.
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Sári Ferenc képviselő szerint nagyon gyakran találkoznak korán reggel arra gyaloglókkal,
akiket elég nehéz észrevenni.
Szőke Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a Kossuth utcában két ingatlan előtt is nagy a
gyom az utcán. Javasolja, hogy a helyi rendelet alapján a jegyző szólítsa fel a tulajdonosokat.
Javasolja továbbá a faluköszöntő táblák felújítását. Helyben is van, aki fafaragással is
foglalkozik a Weiland Krisztián. Talán érdemes megkérdezni.
Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy helyezzenek el fekvőrendőrt a Petőfi utca végébe, mert
az erdő felől a faszállító autók nagyon nagy sebességgel közlekednek. Szerinte ez térkőből
megoldható lenne.
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, hogy kié a falu tó, és elégedett-e a Leader a
bérleménnyel és meddig szól a szerződésük?
Vörös Tibor polgármester válaszában elmondja, hogy a falu tó az erdőbirtokossági társulat
kezelésében van, tulajdonosai, pedig az adott helyrajzi számon tulajdonnal rendelkezők. A
művelődési ház bérlője nagyon elégedett a helyiségekkel, a szerződésük határozatlan időre.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 10
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

