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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Ugod, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/189-4/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28. 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
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. A Pápakörnyéki Önkormányzatok feladatellátó Társulása
által fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletalkotáshoz
hozzájárulás

Vörös Tibor
polgármester

2. Deregulációs rendelet elfogadása

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

3. Pályázati felhívás civil szervezetek, kiemelt rendezvények
támogatására

Vörös Tibor
polgármester

4. 2022. évi Szolgáltatási terv elfogadása-IKSZT

Vörös Tibor
polgármester

5. Vegyes ügyek
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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának véleményezése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a központi költségvetés 2022. évi normatív
támogatása, illetve a 2021. évi várható pénzmaradvány lehetővé tesz azt, hogy 2022. április 1től 2023. március 31-ig az ellátottak térítési díj nélkül vehessék igénybe a házi segítségnyújtást.
Tekintettel arra, hogy előre nem lehet tudni, hogy 2023. évben milyen központi finanszírozása
lesz a házi segítségnyújtásnak, ezért a rendelet 1. melléklete szerinti, jelenleg hatályos
intézményi térítési díjra vonatkozó szabályok megmaradnak, az előterjesztés szerinti időszakra
vonatkozó térítési díj mentességet a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
27/2022./IV.28./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2022.(II.15.) határozatával jóváhagyott, a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Deregulációs rendelet elfogadása
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
dr. Takács Ádám Attila elmondja, hogy a Miniszterelnökség ellenőrzés keretében kiadta a
Kormányhivataloknak, hogy az Önkormányzatok jogalkotási kötelezettségét ellenőrizze.
Integrált Jogalkotási Rendszerhez – LocLex alrendszer került bevezetésre az önkormányzati
rendeletek szerkesztésére, melynek zökkenőmentesebb használatát segíti az önkormányzati
rendeletek deregulációja, a már szükségtelen önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezése.
A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény 22.§-a szerint önkormányzati rendelet esetén a
jegyző gondoskodik az elavult, vagy szükségtelenné vált rendelkezés hatályon kívül
helyezéséről. A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatályos jogszabály vagy jogszabályi
rendelkezés hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi
rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés
hatályon kívül helyezi.
A technikai dereguláció során az elavult, szükségtelenné vált rendeletek, rendelkezések
kerülnek ki a helyi jogrendszerből.
A technikai dereguláció biztosításában a 12.§ és 12/B §-a az, ami deklarálja a módosítások és
hatályon kívül helyezések alakszerűségét, valamint, hogy ezen rendelkezések végrehajtottá
válásukat követő napon a törvény erejénél fogva hatályukat vesztik.
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A tartalmi és formai dereguláció segítségével biztosítható a helyi joganyag átláthatósága.
Jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezetben azon rendeletek hatályon kívül helyezésére
kerül sor, melyek tekintetében a fentiek szerint a törvény erejénél fogva nem állt be
hatályvesztés, vagy nem rendelkeztek saját maguk hatályvesztéséről. A dereguláció keretében
a hatályban lévő 2020. december 31-ig megalkotott költségvetési rendeletek, zárszámadások
kerülnek hatályon kívül helyezésre. Az NJT most naprakész, a honlapok is frissítve lesznek. Az
NJT felületén láthatóak a hatályon kívül helyezett rendeletek is, melyekhez szintén meg lehet
tekinteni, piros áthúzott vonallal vannak ezek jelölve.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
megalkotta következő rendeletét:
3/2022./IV.29./Ugod
Község
Önkormányzata
Képviselő-testület rendelete:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati
rendelete a jkv. mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Pályázati felhívás civil szervezetek, kiemelt rendezvények támogatására
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi, U/265/2022. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan idén is kiírásra került a
pályázati felhívás civil szervezetek, kiemelt rendezvények támogatására. Tulajdon képpen ez a
sportkörnek szól. Belső ellenőrzés annak idején kifogásolta, hogy csak ilyen formában lehet
pénzt átadni, ezért kell kiírni a pályázati felhívást. 4.000.000.- Ft összegre pályázhat a sportkör
ezáltal.
Szőke Zoltán alpolgármester: Mennyi ennek az átfutási ideje?
Vörös Tibor polgármester: Nem tudja, nem rajta múlik.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Ha a határidőkre gondol, a beérkezési határidő: 2022. június
20., az elbírálás határideje: 2022. július 20. Polgármester Úr kérésére még kiegészítésként
bekerült a pályázati kiírásba, hogy az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználására
vonatkozó záradékkal ellátott hiteles számlamásolatokat is. Ettől eltekintve tartalmilag a kiírás
ugyanaz az, mint a tavalyi évben, kivéve, hogy a tavalyi évben 3.000.000.- Ft-ra, most
4.000.000.- Ft támogatásra lehet pályázni.
Szőke Zoltán alpolgármester: Tavalyi évben a koronavírus járvány miatt lett ez az összeg
meghatározva, mert kevesebb volt a mérkőzés.
Kovács Nándor képviselő: Pályázatban szerepel, hogy a megvalósítani kívánt rendezvény
költségvetés tervezete, s minden megvalósítani kívánt eszközre, rendezvényre legalább 3 db
árajánlat szükséges 20.000.- Ft fölötti beszerzés esetében. Kérdezi, hogy tudják-e ez mennyi
plusz munkát jelent?
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy Ő elég sok árajánlatot kér.
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Kovács Nándor képviselő: Nem a Polgármesterre gondolt.
Vörös Tibor polgármester: Falunapokon ugyanez van.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Az egy egyszeri alkalom, de ez az egész évi összes
számlára szól. Nem mindegy.
Vörös Tibor polgármester: Nem tudja, hogy honnan vették a pályázati kiírásba ezt a 20.000.Ft összeget. Úgy tudja, hogy a Pápán kiírt pályázati felhívás mintájára készítette annak idején
a jegyző asszony.
Kovács Nándor képviselő: Ez a meghatározott összeg az Önkormányzatnál 200.000.- Ft.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Lehet, hogy elírták.
Vörös Tibor polgármester: Nem tudja.
Sári Ferenc képviselő: 20.000.- Ft-ból a kisbuszt nem tudják megtankolni. Kérjenek a
benzinkutaktól árajánlatokat minden alkalommal?
Kovács Nándor képviselő: Kéri, hogy módosítsák az összeget és legyen itt is a határ 200.000.Ft, mint az Önkormányzatnál.
Vörös Tibor polgármester: Nem. Az Önkormányzatnál nagyobb összegek forognak, mint itt.
Kovács Nándor képviselő: Polgármester ragaszkodott annak idején a 20.000.- Ft összeghez.
Vörös Tibor polgármester: Ez nem igaz. Valaki beleírta. Őt nem érinti, nem is érdekli.
Kovács Nándor képviselő: Őket viszont igen.
Vörös Tibor polgármester: Akkor javasolja a 100.000.- Ft-ot. Legyen egy köztes megoldás, ha
lehet.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ez a kiírás nem egy éves költségvetéshez jó, hanem egy
egyszeri pályázatra.
Vörös Tibor polgármester: Ez egy éves költségvetéshez van.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ezt nem hiszi el.
Vörös Tibor polgármester: Maradjanak a 100.000.- Ft összegben.
Szőke Zoltán alpolgármester: Reálisnak tartja.
Sári Ferenc képviselő: Úgy gondolja, ha az Önkormányzat írja ki a pályázatot, akkor a
feltételeket is az önkormányzat szabja meg.
Vörös Tibor polgármester: Pénzügyi, számviteli és jogi szabályoknak meg kell felelni.
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dr. Takács Ádám Attila jegyző: 3/b. mellékletnél is módosul akkor a 20.000.- Ft 100.000.- Ftra.
Kovács Nándor képviselő: Másik problémája, a határidőkkel van. Jó lenne ez a pályázat, ha
már a 2023-as évre szólna, de ez a 2022-es évre szól. a döntési határidőig, július 20-ig, eltelik
7 hónap az évből. Gyakorlatilag a fél szezonnak vége van, és pénz nélkül van az Egyesület. A
számlákat persze addig is fizetni kell. Nem érti a kiírásban a dátumokat. A 2022. évre szóló
pályázatot már 2021. év szeptemberében ki kellett volna írni.
Vörös Tibor polgármester: Csak az éves költségvetés elfogadása után lehet ezt a pályázatot
kiírni, a mi februárban van.
Kovács Nándor képviselő: A költségvetést már úgy kell megcsinálni, hogy ez szerepeljen
benne. Ha meg lehetne beszélni dolgokat, és nem a veszekedés lenne mindig, akkor ez sem
lenne most gond.
Vörös Tibor polgármester: Véleménye szerint az el nem fogadott költségvetés terhére nem
írhatnak ki pályázatot. A pápaiak is nem véletlenül most döntöttek ilyen ügyekben.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Pápaiaknál kereszt félév van és ez a pályázati kiírás arra
mintára készült.
Vörös Tibor polgármester: Nem tudja.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte senki nem olvasta el rendesen ezt kiírást. A határidők is
mindig a Polgármester kénye kedve szerint vannak meghatározva.
Vörös Tibor polgármester: Semmi köze nincsen hozzá, nem Ő szabta ezt meg.
Kovács Nándor képviselő: A beszámolót is mindig május 31-ig kellett megcsinálni, most idén
már január 15-ig le kellett adni. Ebben a kiírásban már 2023. február 15.-e szerepel. Január 15én leadta a 2021. évi beszámolóját, elszámolását, amit a testület el is fogadott. Nem tudja mi
annak az akadálya, hogy februárban megszavazzák a pályázati összeget, vagy a pályázati
felhívást. Miért kell eddig várni? Július 20-án döntést hoznak, pénzt meg októberben kap az
Egyesület.
Vörös Tibor polgármester: Dehogy kap októberben pénzt.
Kovács Nándor képviselő: Volt rá példa.
Vörös Tibor polgármester: Az előbb azt mondta, hogy ne vitatkozzanak. És? Folyamatosan
vitatkozik. Nem Ő csinálta a pályázati felhívást, nem is szólt bele. Tévedés ne essék. Neki
teljesen mindegy, hogy az a 4.000.000.- Ft januárban vagy decemberben lesz kifizetve.
Kovács Nándor képviselő: Ez a kiírás így tarthatatlan.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A pályázat beérkezési határideje legyen akkor május utolsó
munkanapja.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte inkább a májusi ülésen már döntsenek róla. Kellene az
Egyesületnek a pénz.
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Csombó György Pál képviselő: A beszámoló határidejét Kovács Nándorék javasolták annak
idején.
Kovács Nándor képviselő: A könyvelő május 31-ig csinálja meg a közzétételt és akkor kapja
meg ő is az előző évi pénzügyi elszámolást. Amikor még nem kellett pályázni, akkor kérte,
hogy Ő is, mint a többiek, augusztusig adhassa le a beszámolóját. Ez most január 15.-e volt,
jövő évben pedig február 15.-e lesz.
Kovács Nándor képviselő: Szerinte problémás még a 3/b. sz. mellékleten az, hogy igazolást
kérnek arról, hogy a beszámolót az Országos Bírosági Hivatal felé megküldték. Ezt csak május
31.-e után tudná megtenni. Most jelen pillanatban csak a 2020. évit tudná odaadni.
Vörös Tibor polgármester: Mi ezzel a probléma?
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Az, hogy még nincsen május 31.
Vörös Tibor polgármester: Akkor szóljon a könyvelőjének, hogy csinálja meg előbb.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ez nem így működik.
Vörös Tibor polgármester: Nem hiszi el, hogy a könyvelő ezt nem tudja megcsinálni előbb. Ez
nem egy nagy cég, csak egy Egyesület.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Sok könyvelő még májusba szedi össze az adatokat.
Vörös Tibor polgármester: De miért májusba?
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Mert addig is van dolguk.
Vörös Tibor polgármester: Akkor ne vállalja, ha nem tudja megcsinálni. Nem igaz, hogy január
1. és május 31. között nem tudja megcsinálni.
Kovács Nándor képviselő: Kifogásolja még a 3/b. sz. mellékleten, hogy a támogató bármikor
jogosult betekintést kérni a pályázó könyvelésébe és a nyújtott támogatás szabályszerű
felhasználásának ellenőrzésére. A második rész egyértelmű, de az első rész szerinte
jogszerűtlen.
Vörös Tibor polgármester: Miért jogtalan?
Csombó György Pál képviselő: Mert nem nézhet bele a könyvelésébe.
Kovács Nándor képviselő: A nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzését
érti, de mástól kapott támogatáshoz mi köze az Önkormányzatnak? Az Egyesület mindennel el
tud számolni, szabályszerű a működésük. Bemutat két elszámoló levelet (TAO, páláyzat).
Csombó György Pál képviselő: Fordított esetben Ő is el tudna számolni.
Kovács Nándor képviselő: Nehezményez, hogy a faluban mindenki azt hangoztatja, hogy nem
tudnak elszámolni a Sportkör pénzeivel, pedig minden rendben van. Ezt most is bizonyította a
levelekkel.
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Csombó György Pál képviselő: Miért nem kérdezik meg személyesen Kovács Nándort a
falubeliek?
Kovács Nándor képviselő: Ez a baj, hogy nem kérdeznek, hanem ezt mondják.
Vörös Tibor polgármester: Sok mindent mondanak Kovács Nándorról is, valószínűleg róla,
mint polgármesterről még többet. Nem foglalkozik vele.
Kovács Nándor képviselő: Az a baj, hogy az embert ezek alapján ítélik meg.
Vörös Tibor polgármester: Őt is. Hagyják ezt a témát. Pályázattal kapcsolatban még van-e
kérdés?
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Összegezve. 3db árajánlatot 100.000.- Ft fölötti beszerzés
esetén kelljen kérni, pályázat benyújtási határideje 2022. május 15., az elbírálás határideje 2022.
május 31. A 3/b. számú mellékletből törlésre kerül, hogy a támogató bármikor jogosult
betekintést kérni a pályázó könyvelésébe. Ezekkel a módosításokkal akkor elfogadja képviselőtestület a pályázati felhívást?
Vörös Tibor polgármester: Kéri, hogy szavazzanak.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
28/2022./IV.28./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
javasolt módosításokkal – a pályázat benyújtási
határideje 2022. május 15., az elbírálás határideje 2022.
május 31, törlésre kerül, hogy a támogató bármikor
jogosult betekintést kérni a pályázó könyvelésébe,
valamint ajánlatokat csak a 100.000.-Ft összeget
meghaladó beszerzésekre kell kérni – elfogadja a
községben működő civil szervezetek, kiemelt
rendezvények 2022. évi támogatásáról szóló pályázati
felhívást.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : 2022. évi Szolgáltatási terv elfogadása-IKSZT
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a 2022. évi Szolgáltatási tervet.
Kovács Nándor képviselő: Nem tudja ez kinek a pénze? Az Önkormányzaté vagy az IKSZT-é?
Vörös Tibor polgármester: Az Önkormányzat pénze és el van különítve ezekre a célokra.
Kovács Nándor képviselő: Nem igazodik ki dolgokon.
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Vörös Tibor polgármester: Az IKSZT pénze benne van a költségvetésbe.
Kovács Nándor képviselő: Gyermeknapra 150.000.- Ft, német nemzetiségi napra pedig
300.000.- Ft van tervezve. Miért?
Vörös Tibor polgármester: Meg fogja kérdezni az IKSZT vezetőt erről. Egyébként, ha kellett a
keretet át lehetett lépni, de a nemzetiségi napra valóban soka 300.000.- Ft.
Kovács Nándor képviselő: A falunapra 1.500.000.- Ft van tervezve, de az előző két évben nem
volt ilyen jellegű rendezvény. Az a pénzt nem lehet hozzá tenni?
Vörös Tibor polgármester: Az a pénz benne van a költségvetésbe. Nehogy 4.500.000.- Ft-os
falunapot csináljanak.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ő megkérdezte a polgármestert és azt mondta, hogy túl
lehet lépni a keretet, ha szükséges.
Vörös Tibor polgármester: Így van.
Kovács Nándor képviselő: Ki fogja meghatározni, hogy mennyit lehet költeni?
Vörös Tibor polgármester: Az IKSZT vezető minden alkalommal megkérdezi a költségekről.
Ez alapján döntenek. Ne szórják a pénzt, ha nem muszáj.
Szőke Zoltán alpolgármester: Ha van egy jó ötlet és például többe kerül 300-400.000.- Ft-tal?
Vörös Tibor polgármester: Akkor többe kerül.
Sári Ferenc képviselő: Április 28-a van, a falunap júliusra van tervezve. Van két hónap,
vitatkoznak a költségekről. Egy programot, egy fellépőt nem tudnak. Hogyan szereznek két
hónapon belül bárkit is?
Vörös Tibor polgármester: Ez az IKSZT vezető feladata, majd Ő megszervezi. Volt időszak,
mikor nem volt IKSZT vezető, akkor az Önkormányzat szervezete. A falunapot és a német
nemzetiségi napot nem együtt szokták tartani? Lehet, hogy ez az összeg ezért szerepel így a
tervezetben.
Kovács Nándor képviselő: Nem is tudta, hogy szokott lenni nemzetiségi nap.
Vörös Tibor polgármester: Tisztázni fogja ezt az IKSZT vezetővel.
Kovács Nándor képviselő: A gyermeknap 150.000.- Ft-ba kerül, de a borverseny 200.000.- Ftba. A pénzek nincsenek jól elosztva.
Csombó György Pál képviselő: Fagylaltot szokott az Önkormányzat fizetni.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Ez a baj, hogy csak egy fagylaltot fizet az
Önkormányzat. Nincs nekik tartva egy rendezvény.
Csombó György Pál képviselő: Ezt az iskola igazgatónak kellene rendezni.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Miért?
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Vörös Tibor polgármester: A gyermeknapot szerinte is az iskola szervezi.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Nem az iskola, hanem a szülői munkaközösség.
Vörös Tibor polgármester: Akkor a szülői munkaközösség. Az Önkormányzat a fagylaltot
fizeti. Világos, ha túllépik a 150.000.- Ft-os keretet, akkor azt kiegészíti az Önkormányzat.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Az iskolai gyermeknap hétköznap van, de az IKSZT
vezető szombatra tervezi a gyermeknapot.
Csombó György Pál képviselő: Majd a polgármester eldönti.
Sári Ferenc képviselő: Miért van IKSZT vezető, ha mindent a polgármester dönt el?
Vörös Tibor polgármester: Mert a költségvetésért Ő felel.
Csombó György Pál képviselő: A polgármester az IKSZT vezető főnöke.
Sári Ferenc képviselő: Benne van a tervben a gyermeknap, a polgármester mégsem tud róla.
Csombó György Pál képviselő: Mert nem szóltak neki.
Vörös Tibor polgármester: Megint feleslegesen vitatkoznak.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: A német nemzetiségi napról egy megjegyzést tenne. A
megtervezésben, megvalósításban és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja oszlopban
szerepel a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és kulturális intézmények együttműködése,
Ugod Község Önkormányzata és fellépő csoportok vezetői. Ebből arra következtet, hogy a
Német Nemzetiségi Önkormányzat pénze is benne van ebben a 300.000.- Ft.-ban. Valószínűleg
nincsen megbontva, hogy melyik Önkormányzat mennyit tesz ehhez az összeghez.
Vörös Tibor polgármester: Jobb lett volna meghívni az IKSZT vezetőt is. Javasolja, hogy a
300.000.- Ft-ot vegyék ki a szolgáltatási tervből és úgy fogadják el.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
29/2022./IV.28./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
javasolt módosítással – Nemzetiségi Napra szánt
300.000.- Ft önkormányzati költségvetési támogatást
kiveszik – jóváhagyja az ugodi Közösségi Színtér 2022.
évi Szolgáltatási tervét (IKSZT) a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Telkek összevonása (házhelyek)
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy tavalyi évben döntöttek több beépítetlen terület
értékesítéséről (Kovács József és Putz Bálint). A maradék 4 db területekre is jelentkezett vevő,
Hauber Patrik. Az ügyvéd jelezte mivel egy vevő több ingatlant szeretne megvásárolni, azokat
a területeket telekösszevonással össze kell vonni, és ehhez kell az Önkormányzat hozzájárulása.
Természetesen az ezzel járó költségek a vevőket terheli.
Csombó György Pál képviselő: A földhivatal ezt megengedi?
Vörös Tibor polgármester: Persze. A rendezési terv úgy készült, hogy ezek külön helyrajzi
számon vannak, külön területek. Valószínűleg mindegyik vevőnek célja van azzal, hogy
nagyobb területet szeretne. Beépítési kötelezettséget elő szokta írni az Önkormányzat. Javasolja
a 3 év beépítési kötelezettséget.
Szőke Zoltán alpolgármester: Ha egy vevő megvesz 4 db ingatlant, akkor nem kell építenie
mind a 4 területre?
Vörös Tibor polgármester: Nem, azért szeretnék összevonatni a területeket.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
30/2022./IV.28./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárulását adja telkek összevonáshoz az Ugod 862,
863, 864, 865, 866, 867, 868, és 869 hrsz-ú ingatlanokra
(házhelyek). Feltételként állapítják meg, hogy a telkek
összevonásával kapcsolatos mindennemű költség az
ingatlanok vevőit terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ezzel kapcsolatos ügyek intézésére.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Sári Ferenc képviselő: Akkor ezzel elfogytak az építési területek ugye?
Vörös Tibor polgármester: Igen.
Sári Ferenc képviselő: Most abban a helyzetben van az Önkormányzat, hogy nincsen eladó
területe. Ő már a múltkor is felvetette, hogy próbáljanak meg területeket vásárolni.
Vörös Tibor polgármester: Benne is felmerült már ez a dolog. Az Önkormányzat kisajátíthat
közcélra, de ebben az esetben ez érdekeket fog sérteni. El kell dönteni, hogy csinálják vagy
nem, ha igen, akkor hol. Szerinte jók lennének az eladott telkekkel szembeni kertek.
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Sári Ferenc képviselő: Az kizárt dolog.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Miért akarják kisajátítani?
Vörös Tibor polgármester: Mert nem akarják eladni.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Eljáró hatóság a Kormányhivatal, ha az ügyfél fellebbez, akkor
kerül át a Veszprémi Törvényszékhez. Hosszú ideig el lehet pereskedni ez ügyben.
Vörös Tibor polgármester: Akkor maradjanak annyiban, hogy először felkeresi a kert
tulajdonosokat és felkínálja nekik az Önkormányzat vásárlási szándékát.

b./ Nagytevel Község Önkormányzatának óvodai működési költség visszatérítés
E l ő a d ó : dr. Takács Ádám Attila jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
dr. Takács Ádám Attila jegyző elmondja, hogy Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini
Bölcsőde nagyteveli tagintézményének óvónője elment nyugdíjba. Nagytevel Község
Önkormányzata minden évben azért adott át több pénzt Ugod Község Önkormányzatának, hogy
az óvónő plusz költségei fedezve legyenek (nyugdíjazás, jubileum). 2.274.747.-Ft túlfizetése
van Nagytevel Község Önkormányzatának, amit most vissza kell téríteni nekik. 2022. évi
költségvetésbe nincsen tervezve, szóval az önkormányzat a 2022. évi költségvetés tartaléka
terére biztosítaná ezt az összeget.
Vörös Tibor polgármester: Ezt az összeget vissza kell fizetni.
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
31/2022./IV.28./sz. Ugod Község Önkormányzata
Képviselő-testület határozata:
Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
visszatéríti Nagytevel Község Önkormányzatának a
Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsőde
nagyteveli tagintézményének működési költségeihez
történő önkormányzati hozzájárulás 2021. évre
vonatkozó elszámolásából adódó 2.274.747.-Ft
különbözetet.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Csombó György Pál képviselő: Jókai utca végén lévő cégek kérik, hogy az Önkormányzat
csináltasson táblát a cégek nevével ellátva, mivel az út most lett felújítva és nincsen ilyen tábla
kitéve.
Vörös Tibor polgármester: Elég nagy cégekről van szó, akik tudnának maguknak táblát
csináltatni, de ettől függetlenül természetesen megcsináltatja az Önkormányzat a táblákat.
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Sári Ferenc képviselő: Ezt az Önkormányzatnak kellene állni?
Vörös Tibor polgármester: Ezek szerint igen.
Csombó György Pál képviselő: Azért van erre szükség, mert a kamionok minden alkalommal
eltévednek, nem tudják merre találhatóak a cégek
Szőke Zoltán alpolgármester: A cégek érdeke lenne megcsináltatni maguknak.
Sári Ferenc képviselő: Ez igaz. Ezt mindenhol a cégek finanszírozzák. Ráadásul egy fémipari
cégről van szó, akik ezt meg is tudnák csinálni maguk.
Vörös Tibor polgármester: Ezt az egészet hülyeségnek tartja.
Molnár Vince Jenőné képviselő: Temetői ravatalozóval kapcsolatban van valami fejlemény?
Vörös Tibor polgármester: A kivitelező azt mondta 2 hét múlva jönnek.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: Az egyik lakó megkereste, hogy a templom melletti
közön a lejárat mikor lesz helyre hozva? Balesetveszélyes.
Vörös Tibor polgármester: Nem balesetveszélyes. Amit kell, azt az Önkormányzat megteszi,
fűvet nyírnak, havat lapátolnak azon a közön.
Mészárosné Nagy Krisztina képviselő: A Hagyományőrző Egyesület egy nyári díszletet
szeretne megvalósítani a térre és ehhez kérik az Önkormányzat anyagi segítségét.
Mesedíszletről lenne szó és az anyagok megvásárlásához szeretnének támogatást kérni.
Vörös Tibor polgármester: Természetesen lehet róla szó. Jó, hogy vannak a településen, akik
ezzel foglalkoznak.
dr. Takács Ádám Attila jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az E-on Északdunántúli Áramhálózati Zrt. február végén küldött az önkormányzat részére a Petőfi utca 54.
szám alatti ingatlanon megvalósuló Tornacsarnok beruházás vonatkozásában egy hálózati
csatlakozási szerződés tervezetet és előlegbekérőt 4,6 millió forint összegben. Az
előlegbekérőn feltüntetett határidőig, a hálózati csatlakozás költsége nem került kiegyenlítésre
az önkormányzat részéről. Április végén polgármester úrral megkereséssel fordult a Nemzeti
Spotközpontok felé, hogy a Tornacsarnok beruházás tekintetében a hálózati csatlakozás
költségét a kivitelezés költségvetésébe a Nemzeti Sportközpontok vegye be, azzal tervezzen.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 15
perckor bezárta.
kmf.
Vörös Tibor
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

