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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Ugod, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/189-3/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24. napján 17 órakor
megtartott nyílt 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:
- dr. Takács Ádám Attila jegyző
Közös hivatal dolgozói:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
- Szalai Balázsné – pénzügyi ügyintéző
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 napirend vegyes ügyek d./
pontjának elvetését, mert a Renault kisbusz bérbeadása nem téma, véletlenül került a napirendek közé.
Javasolja, helyette vegyék a d./ pont helyére a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése”
pályázatra érkezett árajánlatok elbírálása napirendet. Javasolja ezen módosításokkal a napirend
elfogadását valamint megtárgyalását.
NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Helyi Választási Bizottság póttagjának választása

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

2. Ugod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadása

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek
a./ Ugod Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőri
jelentésének elfogadása

Vörös Tibor
polgármester

b./ Településrendezési eszközök módosítása

Vörös Tibor
polgármester

c./ Területfelhasználáshoz önkormányzati hozzájárulás

Vörös Tibor
polgármester

d./ Magyar Falu Program „Kommunális eszköz
beszerzése” pályázatra érkezett árajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

e./ Pénzeszköz lekötés

Vörös Tibor
polgármester
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Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testület
határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirend módosítására és tárgyalására vonatkozóan.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Helyi Választási Bizottság póttagjának választása
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Magyarország Köztársasági elnöke 7/2022. (I.11.) KE
határozatában az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 2022. április 3.
napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-a kimondja,
hogy a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját
és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A Ve. 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási bizottság tagjának megbízatása
megszűnik lemondással.
Hasprai Lászlóné Ugod Község Helyi Választási Bizottsági tag 2022. február 16. napján kelt,
a Helyi Választási Biztosság elnökéhez intézett nyilatkozatában lemondott a választási
bizottsági tagsági megbízatásáról.
A Ve. 35. § (1) bekezdése értelmében ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása
a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok
megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép.
Tekintettel arra, hogy a Helyi Választási Bizottság rendelkezett kellő számú póttaggal, Farner
György Lajosné lép a lemondott bizottsági tag helyébe lépő póttag helyére.
A Ve. 35. § (2) bekezdése alapján póttag hiányában a települési önkormányzat képviselőtestülete vagy a fővárosi, megyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az
Országgyűlés új tagot és póttagokat választ.
A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be.
Fentiek alapján az Ugod Község Helyi Választási Bizottság hiányzó póttagjának javasolja
megválasztani Farner György Lajosné 8564 Ugod, Dózsa György út 14. szám alatti lakost.

4
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
16/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján Ugod Község Helyi Választási Bizottságának
hiányzó póttagját az alábbiak szerint választja meg a következő helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választására megválasztott Helyi Választási Bizottság alakuló
üléséig terjedő időbeli hatállyal:
Póttag

Farner György Lajosné

8565 Ugod, Dózsa utca 14. szám alatti lakos

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Takács Ádám Attila HVI vezető

2./ N a p i r e n d : Ugod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a 2022. évi költségvetést. Kiegészítésként elmondja, hogy
a költségvetés tartalmaz több beruházást is, melyek kérdés hogyan valósulnak meg az év
folyamán.
Többek között:
- Az orvosi szolgálati lakásba szeretne konyhabútort készíttetni.
- Szerepel két EFOP pályázat is a költségvetésben melynek felelőse Csombóné Bolykó Petra,
előtte a Polgár Károly volt. Az egyik a régi, a másik egy új EFOP pályázat, melyben nem
szeretett volna részt venni, de meggyőzték. Részben előnye is van, mert lehetett
rendezvényeket is finanszírozni ebből a pénzből. Az első pályázat például, ami még most is
fut, a kultúrház új termének kifestése, alul a falburkolattal ellátása, valamint néhány eszközt
is lehetett beszerezni.
- Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat, melyről később
részletesen is szó lesz.
- Magyar Falu Program „Temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázat, a kegyeleti tér,
melyről már döntöttek.
- Magyar Falu Program pályázat Jókai utcai út felújítása.
- Tájház udvari épületének felújítása.
- Magyar Falu Program pályázat Szolgálati lakás felújítása (Klapka u. 37.).
- Iskolai tornacsarnok építése. Ha megvalósul, 40.000.000.- Ft-tal kell hozzájárulni a
beruházáshoz.

5
- Magyar Falu Program „Kültéri közösségi létesítmény építése” pályázat, ez a színpad.
- Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása – 2022” pályázat. Ez ha sikerül, Csombóné Bolykó Petra
béréhez kapnak támogatást.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy ezekkel szerette volna kiegészíteni, pontosítani a
költségvetés. Várja a kérdéseket, hozzá szólásokat.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A tájház udvari épületének felújítása 60%-os
támogatottságú?
Vörös Tibor polgármester: Igen, de egyenlőre nem tudni róla semmit, pedig 2019. évi
pályázatról van szó. A nyertes Magyar Falus pályázatok pénze mind itt van már és a
költségvetésben szerepel is.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Mi az a projektelőkészítés költségei és annak a szochoja? Ez kinek a bére?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Ezek megbízási díjak. Projektmenedzsmenti és műszaki
ellenőri díjak.
Sári Ferenc képviselő: Ezt konkrétan kik kapják?
Vörös Tibor polgármester: Akik részt vesznek a pályázat előkészítésében (pénzügyes,
polgármester, műszaki ellenőr, tervezési költségek), ezek az összegek benne vannak a
pályázatban, nem az önkormányzat fizeti.
Csomó György képviselő: A tornacsarnok beruházáshoz a 40.000.000.- Ft-ot mikor kell
kifizetni?
Vörös Tibor polgármester: Nem tudja, majd ha kiállítják a számlát.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A falunapra csak 1.500.000.- Ft-ot tervezetek? Nem
lehet hozzátenni?
Vörös Tibor polgármester: Ennyi lett tervezve, ha nem lesz elég, akkor tartalékból még tehet
hozzá a testület. Elvileg az EFOP pályázatból is lehet áttenni erre a célra.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A Magyar Falu Program közösségszervezéshez
kapcsolódó pályázaton eszköz beszerzésből légvárat vesznek? Ennél hasznosabb dolog nem
volt?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Pályázati kiírásban benne van, hogy kulturális eszközre
lehet pályázni.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A kulturális eszközben sok minden benne van.
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Mivel a falu rendezvényein minden évben béreltek
légvárat, Csombóné Bolykó Petra javaslatára ezt látták célszerűnek.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ki fogja felállítani?
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Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Direkt olyan típust választottak, amit egy ember fel tud
állítani.
Sári Ferenc képviselő: És ki lesz az az egy személy, aki fel fogja állítani?
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Nincs a falunak, az önkormányzatnak egy normális
karbantartója, akire ilyen feladatokat rá lehetne bízni.
Szőke Zoltán alpolgármester: Komoly biztonsági feladatot vet fel a dolog.
Vörös Tibor polgármester: Vissza is adhatják.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Bérbe is adhatják a légvárat? Van valamimegkötés, hogy
hány alkalommal kell használni?
Vörös Tibor polgármester szerint nem.
Sári Ferenc képviselő: Egyéb beruházást nem terveznek? Emlékszik pár éve ilyenkor,
megszavazta a testület, hogy a közterületeken felújítják a padokat. Bele is tették a
költségvetésbe, valamiért ez mégsem valósult meg. A testület nem gondolkodik ilyenben? Amit
most itt látnak, azt a polgármester eldöntötte. Októberben arról is született döntés, hogy a Petőfi
utcába elhelyeznek egy fekvőrendőrt, annak a költségeit sem látja a költségvetésben. Ezeket
hiányolja. Beszéltek róla, de senki nem foglalkozik vele.
Vörös Tibor polgármester: Fekvő rendőrre azt mondta, hogy Sári Ferenc hívja fel és nézzék
meg együtt, hogy hova lehetne elhelyezni. Nem kereste.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy kereste. Hangfelvétele van a döntésről.
Vörös Tibor polgármester: Keresse meg és megbeszélik. Az EFOP-os pályázatba lehetett
betenni padokat, bele is tették. Reméli nem húzzák ki.
Sári Ferenc képviselő: Így, hogy a polgármester ezt elmondja, örül neki. De ha nem kérdezi,
akkor ezt nem látja sehol.
Vörös Tibor polgármester: Nem jutott eszébe, hogy ennyire részletezze. Ha a pályázatba nem
fogadják el, akkor tárgyalhatnak arról, hogy az önkormányzat felújítja a padokat.
Szőke Zoltán alpolgármester: Többször kell beszélni róla és meg is kell szavazni ezeket a
kérdéseket, hogy legyen nyoma. Minden évben szóba hozza a zászlók kérdését, mégsem vettek
még egyet sem.
Vörös Tibor polgármester: vesznek zászlót, de akkor Szőke Zoltán rakja ki. A
közfoglalkoztatottakkal csak azt csináltathatja, ami a tervben benne van. Ezt nem.
Sári Ferenc képviselő: És a közalkalmazottak?
Vörös Tibor polgármester: Az önkormányzat közalkalmazottjai erre a feladatra alkalmatlanok.
Rúgjon ki valaki?
Szőke Zoltán alpolgármester: Emberek megélhetésével nem játszanak.
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Sári Ferenc képviselő: Amikor fel kell venni egy közalkalmazottat, arról a polgármester nem
kéri ki a testület véleményét, de ilyen helyzetben rájuk hárít. Ha segítség kellene a zászlók
kihelyezésénél, valószínűleg minden képviselő segítene. Ebből kiindulva, szó volt karácsonyi
dekorációk kihelyezéséről is. Végig számolta, ha azokra az oszlopokra tennének, ahol van
közvilágítás, akkor a Vasút utcától a Dózsa utcáig kellene 60 db. Bébi polgármesterrel
egyeztetett ennek e költségeiről, mert ők is most intézik. Körülbelül 60- 70.000.- Ft-ról van szó.
Ennek persze tudja, hogy van plusz költsége is (dugajok kivezetése), engedély is kellene az Eon részéről.
Vörös Tibor polgármester: Engedély kell az E-on részéről a zászlók kihelyezéséhez is. 60 db
karácsonyi dísz kb. 6.000.000.- Ft-ba kerülne. Van kidobásra ennyi pénze az önkormányzatnak
ilyen beruházások mellett?
Sári Ferenc képviselő: Nem kellene egyszerre megvásárolna. Ő 7 éve képviselő és minden
évben felmerül ez a téma. Ha minden évben vettek volna 10 darabot, akkor ár mindenhol
meglenne. Ezt a költséget meg sem érezné Ugod. Polgármester teljesen el van zárkózva ettől a
témától. Amit nem akar, az nem lesz. Ez megint a testület gyengesége.
Vörös Tibor polgármester: Világos, hogy neki is vannak elképzelései. Szerinte Ugod előre
lépését ez nem segíti. Ha elkezdenek ilyen jellegű dolgokra költeni, akkor elmegy a tartalék.
Sári Ferenc képviselő: Elfogadja a választ, de Ő is feltesz egy kérdést. minek kell az orvosi
szolgálati lakásba 1.200.000.- Ft-ért konyhaszekrényt csináltatni, mikor senki nem lakja?
Vörös Tibor polgármester: Akkor nem lesz konyhaszekrény.
Sári Ferenc képviselő: Megint kihegyezik a dolgokat, oda-vissza dobálóznak.
Vörös Tibor polgármester: Azért szeretne konyhaszekrényt, ha esetleg jön egy orvos, ne kelljen
hirtelen kapkodni, legyen kész.
Kovács Nándor képviselő: Ami nem fog tetszeni az orvosnak.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Ha valaki kap egy készen berendezett szolgálati lakást, az
örüljön neki.
Sári Ferenc képviselő: Nem szeretne vitatkozni, jó lenne egyszer közös nevezőre jutni.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A pályázatokról nem kapnak tájékoztatást. Szólhatna a
polgármester, ha pályázatot írnak ki és egyeztessenek róla. Kész tények elé vannak állítva.
Vörös Tibor polgármester: A Magyar Falu pályázatokhoz nem kell testületi döntés.
Szőke Zoltán alpolgármester: Ez egy gesztus lenne a testület felé.
Sári Ferenc képviselő: Szőke Zoltán most mondta ki a lényeget. A pályázatokról mindig utólag
vannak tájékoztatva.
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Vörös Tibor polgármester: A Magyar Falu pályázatot nem kell támogatni a testületnek, más
pályázaton pedig nem indultak. A TOP-os pályázatok nagyon bonyolultak, és csak olyanok
vannak kiírva, amire Ugodnak nincsen szüksége. Szerencsés helyzetben vannak, mert már csak
kis dolgokra kell pályázniuk. Felteszi a kérdést, hogy akkor zászlóra és karácsonyi
díszkivilágításra mennyi pénzt tegyenek most be a költségvetésbe?
dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy lehetőség van erre, és ezzel a módosítással el
tudják fogadni a költségvetést.
Kovács Nándor képviselő szerint tételesen kellett volna végig menni a költségvetésen, mert ezt
így senki nem érti.
Vörös Tibor polgármester: Nem gondolta, hogy a erre szükség lehet.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Nem államháztartási könyvelők.
Vörös Tibor polgármester újra felteszi a kérdést, hogy zászlóra és karácsonyi díszkivilágításra
mennyi pénzt tegyenek most be a költségvetésbe és módosítják?
dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy ez a költségvetés nem egy kőbe vésett dolog,
ezt a tárgyév során bármikor módosítani lehet, ha úgy alakul.
Sári Ferenc képviselő javasolja, hogy halasszák a kérdést a következő testületi ülésre, kérjenek
árajánlatokat és döntsenek azok alapján.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Ő is ezt szerette volna javasolni.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a zászlókkal kapcsolatban kér árajánlatokat,
valamint megérdeklődi az E-on-nál az engedélyeztetést.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A karácsonyi díszkivilágításról is kér ajánlatot?
Szőke Zoltán alpolgármester: Ők is utánajárnak és a következő ülésen egyeztetnek.
Kovács Nándor képviselő: Az üzemeltetési költség mit jelent?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Például benzin, gázolaj.
Kovács Nándor képviselő: A gyermekétkeztetésnél a diétás étkezés többe kerül az óvodában
mint az iskolában?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: A diétás étkezés az óvodások részére ingyenes, az
iskolások 50%-os kedvezménnyel kapják.
Sári Ferenc képviselő: Tavaly is elmaradt az utak melletti padkázás. Idén lesz ilyen?
Vörös Tibor polgármester: Feltölteti a gödröket.
Kovács Nándor képviselő: Béb felől a szőlő út járhatatlan. Mivel Ugodhoz tartozik
megcsináltatják?
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Vörös Tibor polgármester: Mindig is Béb csináltatta meg azt a részt, most is rendezzék a Bébi
Önkormányzat.
Kovács Nándor képviselő: Arról volt szó, hogy az E-on úgy adja vissza a terültet, ahogyan átvette,
de ez az út alkalmatlan a közlekedésre. Ki vette át tőlük?
Vörös Tibor polgármester: Kérte az E-on-t, hogy csinálják meg, jegyzőkönyvbe is vetette, de ezek
szerint nem csinálták meg. Fel kell Őket szólítani. Akkor is elmondta, hogy először csinálják meg
a bekötéseket és utána csinálják meg az utat. Várható volt, hogy ismét rossz állapotú lesz az út.
Sári Ferenc képviselő: Mivel megtörtént a műszaki átadás-átvétel (akkor jó volt az út), onnantól
nem az E-on felelőssége az út helyreállítása. Most, hogy mennek a rákötések, egyre rosszabb az út.
Ha ugodi terület, akkor tényleg meg kellene csináltatni az utat. Béb nem fogja. Felajánlja, mint
képviselő, hogy a saját traktorával odahordja a bányából a murvát.
Vörös Tibor polgármester: Egyik reggel jöjjön ide a hivatalhoz és az Önkormányzat traktorával
hordhatja a murvát. Ugodnak van kvótája, csak oda kell menni és el kell hozni.
Sári Ferenc képviselő: Egyeztessék még az időpontot és Ő elhozza a murvát.
Kovács Nándor képviselő: Mérgesek a szőlősgazdák, mert nem szólt nekik tavaly senki, hogy el
lehet kezdeni a rákötéseket, most pedig jóval többe kerül, mint 2021. évben. Körülbelül 150.000.Ft/fő plusz költséget jelent, mert a polgármester nem értesítette a gazdákat.
Vörös Tibor polgármester: Elkezdtek maguktól rákötni az emberek, ebből úgy gondolta, hogy
tudnak róla.
Kovács Nándor képviselő: Miért van 680.000.- értékben kavics a költségvetésben?
Vörös Tibor polgármester: Ebből javítják a szőlő utat, az útmenti padkákat, az önkormányzati
tulajdonú utakat.
Kovács Nándor képviselő: Hogy a kilátó fele milyen az út, az senkit nem érdekel, de a szőlő út
minősége igen.
Vörös Tibor polgármester: A szőlő út folyamatosan javítva van. Ha nem lenne javítva, meg lehetne
nézni 3 hónap múlva, milyen állapotba lenne.
Szőke Zoltán alpolgármester: Ezt a problémát egy sima testületi ülésen meg lehet beszélni, nem a
költségvetés tárgyalásakor.
Kovács Nándor képviselő: Lehet, de nem neki szólnak ezért folyamatosan.
Sári Ferenc képviselő: Önként vállalt feladatok között nem szerepel a nyugdíjasklub és az énekkar
támogatása.
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Az IKSZT-nél szerepel.
Kovács Nándor képviselő: Van egy olyan tétel, hogy önkormányzati központi alrendszerből
származó forrásai, személyi gondozás. Ez mit takar?

Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulásának itt van a székhelye Ugodon, itt megy keresztül, de ez az Ő pénzük.
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Kovács Nándor képviselő: Hűtő, vízforraló hova lesz?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Ez már régről húzódik, a Német Nemzetiségi
Önkormányzaté lesz.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Tavalyi évben már beszerezték ezeket, már nincsen rá
szükség. Inkább egy mikrohullámú sütőre lenne igény.
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Ezt lehet módosítani.
Kovács Nándor képviselő: Kereste a közüzemi költségeket, de csak 300.000.- Ft-ot talált. Ez
az összes számla?
Szalai Balázsné pénzügyi ügyintéző: Több helyen szerepel, az IKSZT-nél látni a kultúrházat,
valamint a rendeletben nincs külön bontva, itt a dologi kiadások között is szerepel. Az Ugodi
Hivatal közüzemi díját 90 %-ban a Közös Hivatal fizeti, így ez nem terheli az Önkormányzatot
csak 10 %-ban.
Vörös Tibor polgármester: Szavazzanak. Aki azzal módosítással, hogy hűtő és vízforraló
helyett mikrohullámú sütőt vásároljanak és (a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére)
elfogadja a 2022. évi költségvetést, az szavazzon.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
megalkotta következő rendeletét:
2/2022./II.25./Ugod
Község
Önkormányzata
Képviselő-testület rendelete:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőri jelentésének elfogadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/380/2022. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a melléklet szerinti Ugod Község
Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről.

b./ Településrendezési eszközök módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca, Deák u. 6.
1/1.) árajánlatát bruttó 1.100.000.- Ft-ról, melyet előzetesen mindenki megkapott. Az árajánlat
tartalmazza a közösségi tér és szabadtéri színpad kialakítása érdekében a belterületbe vonást, a
termelésből való kivonást és rendezési terv módosítását.
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dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy ez az 1.100.000.- Ft 3 hónap munkáját takarja,
készre megcsinálnak mindent és végleges dokumentációt kapnak kézbe a végén, amit a
testületnek csak el kell fogadni. Ezt az összeget már a költségvetésbe is tervezték.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
17/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ugod község hatályos településrendezési
eszközeinek módosítására a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (8300 Tapolca, Deák u. 6. 1/1.)
részéről érkező bruttó 1.100.000.- Ft árajánlatot a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére
és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
18/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ugod község hatályos településrendezési
eszközeinek módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
a)
Közösségi tér és szabadtéri színpad kialakítása érdekében a 0293/2. hrsz-ú földrészlet
felhasználásával, új övezet kijelölése és szabályozási előírásainak kidolgozása
b)

A település biológiai aktivitásértéke biztosítása érdekében szükségszerű
területfelhasználási változások átvezetése (új erdőterület kijelölése a 0261/13. hrsz-ú
földrészlet felhasználásával)

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosítását szükségesnek tartja a település
fejlődése, és a népességmegtartó erő erősítése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
19/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ugodi közösségi tér és szabadtéri színpad
kialakítása érdekében a 0293/2. hrsz-ú, továbbá a biológiai aktivitásérték szinten tartásához
szükséges erdőterület kijelölése érdekében a 0261/13. hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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c./ Területfelhasználáshoz önkormányzati hozzájárulás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/642/2022. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az ügyet.
dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy megkereste a hivatalt Dr. Piszker Irén 8500
Pápa, Veszprémi u. 29. sz. alatti lakos, mert az Ugod 0280/12 hrsz-ú ingatlant szeretné
belterületbe vonatni, melynek művelési ága most még külterületi szántó. A termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § 2. bekezdése értelmében termőföld belterületbe
vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell az
érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt
tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településrendezési terv kivonatát. A
kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt
földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.
Dr. Piszker Irén a belterületbe vonás után házhelyekként szeretné értékesíteni a területet. Az
Önkormányzat ezért nem fizet semmit, mert mindennemű költség Dr. Piszker Irént terhel.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy nem kell településrendezési tervet módosítani, mert
ez a terület már eleve házhelyekként szerepelnek benne.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
20/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
1. Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ugod 0280/12 hrsz-ú szántó
művelési ágú ingatlan gazdasági célú belterületbe vonásával egyet ért.
2. A településfejlesztés folyamatosságával és 4 éven belül tervezett felhasználásának
figyelembe vételével a képviselő-testület az Ugod 0280/12 hrsz. alatti ingatlant belterületbe
vonásra kijelöli.
3. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazza polgármestert a belterületbe vonással
kapcsolatban szükséges jognyilatkozatok megtételére és azok aláírására.
4. A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő
valamennyi költséget Dr. Piszker Irén 8500 Pápa, Veszprémi u. 29. sz. alatti lakos viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

d./ Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése-2021” pályázatra érkezett
árajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/200/2022. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 14.927.580.- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése-2021”
című pályázat keretében. Az eszközökre kért árajánlatokat.
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Beérkezett ajánlatok:
- ANDL Kft. 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64. bruttó: 13.131.800.-Ft,
- IG+JM Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. bruttó: 13.151.930.-Ft,
Royal Marine Kft.-től kértek ajánlatot, de az ajánlatkérőben szereplő láncos mulcsolóval nem
rendelkeznek, helyette késes szárzúzóról adtak ajánlatot, így ezt az ajánlatot nem vehetik
figyelembe.
Sári Ferenc képviselő: Szeretné tudni az eszközök típusát, márkáját.
Vörös Tibor polgármester: Átadja az árajánlatokat Sári Ferenc képviselőnek áttekintésre.
Sári Ferenc képviselő: Az ANDL Kft. forgalmazza ezeket az eszközöket, de a garanciát, a
szervizelést ki vállalja?
Vörös Tibor polgármester: Természetesen az ANDL Kft.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte nem tudják, hogy mit szavaznak meg, mert nem ismernek
minden márkát. Látatlanba vásárolnak.
Sári Ferenc képviselő: Kicsit nagyolja a pótkocsit.
Vörös Tibor polgármester: Ugyanúgy 5 tonnás, mint a mostani. Javasolja az alacsonyabb árat
adó ajánlatot elfogadni. Fedezetét a támogatás biztosítja.

Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
21/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Kommunális eszköz beszerzése-2021”
pályázat keretében az eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok:
- ANDL Kft. 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64. bruttó: 13.131.800.-Ft,
- IG+JM Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. bruttó: 13.151.930.-Ft
közül az ANDL Kft. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Fedezetét Magyar Falu Program „MFPKOEB/2021” kódszámú pályázaton kapott támogatás biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz
beszerzése-2021” című pályázat keretében fűnyíró traktor eszköz beszerzésére is kért
árajánlatokat.
Beérkezett ajánlatok:
- ANDL Kft. 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64. bruttó: 4.799.900.-Ft,
- Kertigép Trade Kft. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. 2 em. 16. bruttó: 5.099.000.-Ft,
- ALP-AGRO Kft. 8477 Tüskevár, Kossuth u. 84. bruttó: 5.049.980.-Ft.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Mindhárom árajánlatban azonos márkájú fűnyíró traktor
szerepel?
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Vörös Tibor polgármester: Igen, Husqvarna R420TSX AWD típusú.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte meg kellene nézni, hogy mit vesznek. Soha nem venne
Husqvarna terméket. Mi a cél? Havonta szervizeljék vagy csak félévente nyúljanak hozzá?
Vörös Tibor polgármester: Honnan tudja Kovács Nándor képviselő, hogy ez az eszköz egy
rossz termék?
Kovács Nándor képviselő: Nem tudja.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Elmondja, hogy gyorsan végig lapozta az árajánlatokat, és
egyedül az ANDL Kft. ajánlatában szerepel a garanciavállalás. Nem örök életre szereznek be
ilyen eszközöket. Nyílván kopnak a gépek, előbb utóbb meg fognak hibásodni, de ilyen alapon
nem lehet vásárolni semmit.
Sári Ferenc képviselő: Nincsen, az Önkormányzatnak van már egy ilyen gépe?
Vörös Tibor polgármester: De van, csak kisebb. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatot
elfogadni. Fedezetét a támogatás biztosítja.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
22/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Kommunális eszköz beszerzése-2021”
pályázat keretében fűnyíró traktor eszköz beszerzésére érkezett ajánlatok:
- ANDL Kft. 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 64. bruttó: 4.799.900.-Ft,
- Kertigép Trade Kft. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. 2 em. 16. bruttó: 5.099.000.-Ft,
- ALP-AGRO Kft. 8477 Tüskevár, Kossuth u. 84. bruttó: 5.049.980.-Ft
közül az ANDL Kft. ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Fedezetét Magyar Falu Program „MFPKOEB/2021” kódszámú pályázaton kapott támogatás biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a döntések után a Magyar Falu Program
„Kommunális eszköz beszerzése-2021” című pályázat eszközbeszerzésének összes költsége
17.931.700.- Ft, a támogatói okiratban viszont csak 14.927.580.- Ft vissza nem térítendő
támogatást kaptak. A pályázatot tavalyi évben nyújtották be az óta sokat emelkedtek az
eszközök árai, így gyakorlatilag 3.004.120.- Ft-tal többet kellene most fizetniük.
Javasolja, hogy a költségek csökkentése érdekében és mivel nagy szükség nincs rá, vegyék ki
a beszerzésből a seprőgépet, ami bruttó 1.219.200.- Ft-ba kerül. Így pályázat
eszközbeszerzésének összes költsége 16.712.500.- Ft lenne, amihez a támogatáson felül
1.784.920.- Ft saját forrást kellene biztosítani az Önkormányzatnak.
Sári Ferenc képviselő: A pályázatban 2 kanál is szerepel, vegyik az egyiket. Az univerzális
maradjon, de a másikra nincsen szükség, mert az gabonakanál.
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Vörös Tibor polgármester: Szerinte maradjon, mert soha nem lehet tudni, mire lesz jó. Másrészt
az ára kevesebb, mint a seprőgépnek.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
23/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Kommunális
eszköz beszerzése-2021” című pályázatból kiveszi a seprőgép eszközt (bruttó 1.219.200.- Ft) a
költségek csökkentése érdekében. Így az eszközbeszerzés összes költsége 16.712.500.- Ft.
Fedezetét az „MFP-KOEB/2021” kódszámú pályázaton kapott 14.927.580.- Ft vissza nem
térítendő támogatás biztosítja. A fennmaradó 1.784.920.- Ft összeget az önkormányzat
önerőből biztosítja, a 2022. évi költségvetése tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

e./ Pénzeszköz lekötés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 2021. november 25-i ülésén
döntött arról, hogy számlalekötést, betétlekötést csinálnak éves 1,20 % kamattal. A lekötés
megtörtént 2021. október 22. napján a kedvező feltételek miatt.
Jelenlegi lehetőséget:
- Lekötés 1 hónapra: éves 2,5 %-os kamat,
- Lekötés 2 hónapra: éves 2,6 %-os kamat,
- Lekötés 3 hónapra: éves 2,8%-os kamat.
Javasolja, hogy ezek alapján ismét történjen meg a pénzlekötés, de most 3 hónapra éves 2,8 %os kamattal.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
24/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat
Raiffeisen
Banknál
vezetett
értékpapírszámláján elhelyezett szabad pénzeszközt leköti
éves 2,8 % kamattal 3 hónapra.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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f./ Ugod 708 hrsz. (788 m2) és 709 hrsz. (1007 m2) ingatlanok művelési ág megnevezésének
módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/251/2022. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a január 21-i testületi ülésen döntöttek az Ugod 708 hrsz.
(788 m2) és 709 hrsz. (1007 m2) ingatlanok értékesítéséről Pintér Alex 8564 Ugod, Klapka u. 58.
sz. alatti lakos részére. A tulajdoni lapon ezek a területek „kivett közterület”-ként szerepelnek,
melyet módosítani szükség „kivett beépítetlen terület”-re.
Az adás-vételi szerződés megkötésének előfeltétele az ingatlanok „kivett beépítetlen terület”művelési ágra történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
25/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közlekedés céljára nem
szükséges Ugod Község Önkormányzata tulajdonában lévő Ugod 708 hrsz. (788 m2) és 709 hrsz.
(1007 m2) ingatlanokat a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja és a forgalomképes üzleti
vagyon körébe sorolja.
Egyúttal a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Ugod 708 hrsz. (788 m2) és 709 hrsz.
(1007 m2) ingatlanok művelési ág megnevezésének „kivett közterület”-ről, „kivett beépítetlen
terület”-re történő módosítását az ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
Az ingatlanügyi hatóság előtti eljárásban a tulajdonos önkormányzatot a polgármester képviseli.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

g./ ÖNO bérbeadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy megkereste Weiland Krisztián 8564 Ugod, Kossuth
u. 90. sz. alatti lakos és Hódy Imre 9028 Győr, Napóleon u. 8. sz. alatti lakos, hogy az
önkormányzat adja bérbe részükre a 8564 Ugod, Kiss J. u. 29. szám alatt lévő volt ÖNO
épületet. Méhészettel foglalkoznak és a termékek tárolásához, a méz palackozásához
szeretnének helyet találni.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte az ÖNO épületét fel kellene újítani és turistaszállást kellene
kialakítani belőle, mint például Bakonyszücsön. Így az Önkormányzatnak is több bevétele
lenne belőle.
Vörös Tibor polgármester: Rossz állapotban van az épület. Tudomása szerint jelen pillanatban
nincsen kiírva pályázat turisztikai célra. Ha van is ilyen, akkor ezeknek a támogatottsága olyan
50-60%-os lenne. Mivel tényleg egy nagy épületről van szó, nagyon sokba kerülne a felújítása.
Pályázat nélkül jelenleg nem áll úgy Ugod, hogy belevágjanak egy ilyen nagy beruházásba.
Bakonyszücsön a polgármester a közfoglalkoztatottakkal oldotta meg a felújítást, itt Ugodon
ez kivitelezhetetlen.
Szőke Zoltán alpolgármester: Határozatlan időre adnák bérbe az épületet?
Vörös Tibor polgármester: Igen határozatlan időre, 1 hónap felmondási idővel mindkét részéről.
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Szőke Zoltán alpolgármester: Akkor addig is lesz az Önkormányzatnak valami bevétele, aztán
ha úgy alakul, hogy lesz pályázati lehetőség a felújításra, akkor fel tudják mondani a bérleti
szerződést. Természetesen segítség a fiatal vállalkozókat is.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: A Német Nemzetiségi Önkormányzat ott tárolja a bútorait,
szőnyegeket, múzeumi gyűjteményéket, amik már nem fértek el a tájházban. Ezeket hova
tegyék?
Vörös Tibor polgármester: Vigyék el valahova.
Kovács Nándor képviselő: Hagyományőrző eszközök is ott vannak eltárolva. A kőgyűjtemény
is elég értékes.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Az ŐNO épületének nincsen valami melléképülete?
Vörös Tibor polgármester: Nincsen.
Szőke Zoltán alpolgármester: Tűzoltószertár esetleg?
Vörös Tibor polgármester: Sajnos az is tele van.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: A régi orvosi rendelő?
Vörös Tibor polgármester: Nem javasolja.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Leszakadt a mennyezete, be van ázva.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Mikor szeretne költözni az új bérlő? Mikorra kellene kipakolni?
Vörös Tibor polgármester: Már elkezdtek költözni.
Kovács Nándor képviselő megkérdezi, hogy akkor most miről kell szavazni?
Csomó György Pál képviselő: Hogy mennyiért adják ki nekik.
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat adja bérbe határozatlan időre, 1
hónap felmondási idővel, 30.000.-Ft/hó + ÁFA összegért Weiland Krisztián és Hódy Imre
részére a 8564 Ugod, Kiss J. u. 29. szám alatt lévő volt ÖNO épületet.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
26/2022./II.24./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja 30.000.-Ft/hó + ÁFA összegért,
2022. március 1. napjától határozatlan időre az önkormányzat tulajdonát képező 8564 Ugod,
425 hrsz-ú, Kiss J. u. 29. szám alatt lévő ingatlanját, Weiland Krisztián 8564 Ugod, Kossuth u.
90. sz. alatti lakos és Hódy Imre 9028 Győr, Napóleon u. 8. sz. alatti lakos részére. A bérleti
szerződésben 1 hónap felmondási időt köt ki a képviselő-testület mindkét fél részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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Kovács Nándor képviselő: El nem adják az épületet.
Vörös Tibor polgármester: Nem, de elképzelhető, hogy egyszer sor kelül rá. Az állapota csak
romlani fog.
Kovács Nándor képviselő: Más épületeket is felújítottak már.
Vörös Tibor polgármester: Azoknak volt célja, például a szolgálati lakások. Ezekre volt
pályázat is. Pályázat nélkül csak a mostani vezető óvónő szolgálati lakása lett felújítva.
Sári Ferenc képviselő: Az ÖNO épületéből nem lehetne szolgálati lakást csinálni?
Vörös Tibor polgármester: Mindent cserélni kellene.
Sári Ferenc képviselő: Ezt az épülete már egyszer a Német Nemzetiségi Önkormányzat
felújította?
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Igen, amikor a falumúzeumot csinálták, festve lett.
Kovács Nándor képviselő: Még mindig nem derült ki, hogy hova költözzön a Német
Nemzetiségi Önkormányzat a felszerelésével.
Vörös Tibor polgármester: Ez ne az ő dolga legyen.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Az iskolából költözniük kellett. Az ÖNO-ból ki kellett
menniük, pedig még nem járt le a 10 éves megállapodás, amit akkor kötöttek, mikor
kialakították a falumúzeumot. Sehol nincsen helyük.
Vörös Tibor polgármester: Most már nem ott van a falumúzeum, elköltözött.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Igen, mert menniük kellett.
Vörös Tibor polgármester: Épített az Önkormányzat egy tájházat, hatalmas önerőből.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Mégsem fér el benne minden. Tele van minden pakolva.
Vörös Tibor polgármester: Arról nem volt szó, hogy konyha lesz felszerelve meg közösségi tér.
Ez nem volt a pályázatban. Ezek nem tájházba való dolgok. Az iskolai garázsba nem
pakolhatnak, mert szét lesz bontva.
Kovács Nándor képviselő: A régi technikaterem alatti pince?
Vörös Tibor polgármester: Oda lepakolhatnak, az szabad.
Sári Ferenc képviselő: Megkér mindenkit, hogy próbáljanak meg jobban összedolgozni, nem
feszültséget generálni. Tájékoztassa a polgármester jobban a testületet az Önkormányzat
dolgairól. Játszhatják úgy ezt az évet is, mint a többit, de senkinek nem lesz jó.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy aminek a hasznát lája, azt úgyis két kézzel szavazza
meg. A kanálnak több értelmét látja, mint például a zászlóknak.
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Szőke Zoltán alpolgármester: A kultúrára nem nagyon szeret költeni a senki. Elszórt pénznek
tartják.
Mészárosné Nagy Krisztina: Ez is építi a közösséget.
Vörös Tibor polgármester: Ez nem építi a közösséget. Erre van a kultúrház. Lehet
rendezvényeket, bulikat tartani.
Sári Ferenc képviselő elmondja, hogy hétvégén tartottak farsangi rendezvényt. A takarításnál
voltak gondok, mert csak két felmosó vödör van az egész épületben és azok közül is egy rossz.
Nincs eszköz.
Vörös Tibor polgármester: A költségvetésen belül mozoghatnak, de természetesen, ha szólnak
és van rá keret, akkor lehet vásárolni eszközöket. Soha nem mondta, hogy nem lehet
felmosóvödröt vásárolni. Ezekre az eszközökre szükség van.
Sári Ferenc képviselő: A kultúrházban szükség lenne karbantartási munkálatokra. Van két
közalkalmazottja az Önkormányzatnak, az egyiküknek most vélhetően nincsen sok feladata,
így megcsinálhatná ezeket a munkákat.
Vörös Tibor polgármester: Gépek karbantartását csinálja, Múlt héten például hidraulika
csöveket javított. Ősszel felküldte a kultúrházba is, hogy csinálja meg a függönykarnisokat.
Azóta nem jelezte senki, hogy problémák lennének.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: A színpadon le van szakadva a függöny.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Szerinte kimosva sem volt mióta feltették oda.
Vörös Tibor polgármester: Nagyon magasan van a színpadnál a függöny, nincsen olyan magas
létra, amiről elérnék. Másrészt nagyon veszélyes.
Sári Ferenc képviselő: Igaz, hogy felújították a kultúrházat, de azt szinten is kéne tartani, költeni
kellene rá.
Kovács Nándor képviselő: A szőlő út még mindig tele van szeméttel.
Vörös Tibor polgármester: Raktak ki kamerát.
Szőke Zoltán alpolgármester: Van valami fejlemény a borversennyel kapcsolatban?
Vörös Tibor polgármester: Igen, 2022. március 26-án tartják. Feltétele, hogy a bíráknak
megfelel-e az időpont.
Csombó György Pál képviselő: A temetőben cserélni kellene a korpuszt. Arról volt szó, hogy
az NNÖ megcsináltatja pályázaton.
Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: Nem csináltatják meg a temetői keresztet, mert
Önkormányzati tulajdon, nem foglalkoznak vele.
Csombó György Pál képviselő: Nem kellett volna a templomba az az 500.000.- Ft-os vaskapu
sem.
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Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök: A szellőzés miatt megcsináltatta az NNÖ. Nagyon rég óta
könyörögnek a tájház kapujának javítása miatt.
Vörös Tibor polgármester: Kértek rá árajánlatot, meg lesz csinálva. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat álljon végre a saját lábára, ne Ugod Önkormányzata vérét szívja. Nagyon sok
pénzbe van az a tájház. Mindent megtett azért, hogy az az épület elkészüljön. Lehet költekezni.
az iskola parkolóját is meg kellene csináltatni, mert reggelente ami ott van az életveszély. Ez a
projekt is drága lenne. Az árkokat le kellene fedni, térkövezni. Ha elkészül a tornacsarnok,
megcsináltassák a parkolókat? Előtte feleslegesnek tartja, mert a munkálatok folyamán tönkre
tehetik.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A tornacsarnokhoz nem terveztek parkolókat?
Vörös Tibor polgármester: Tudomása szerint egy mozgáskorlátozott parkolót terveztek oda.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 19 óra 10
perckor bezárta.
kmf.
Vörös Tibor
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

