Szám: 110-4/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 27. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-4/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán,
Kovács Nándor, Bán István, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – 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:
Tárgy:

Előadó:

1. Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló

körzeti megbízott
rendőr

2. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló

Horváth Mária
jegyző

3. Pápai Vízmű Zrt. 2015-2029. évi gördülő
fejlesztési terve

Vörös Tibor
polgármester

4. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása szoc. intézményi térítési díja

Vörös Tibor
polgármester

5. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása orvosi gépjármű beszerzése

Vörös Tibor
polgármester

6. Alpolgármester választás

Vörös Tibor
polgármester

7. Vegyes ügyek
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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 : Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló
E l ő a d ó : körzeti megbízott rendőr
(Írásos előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 460/2015. sz. üi.)
Pethő Attila képviselő már többször szólt, és az idén újra kérni fogja a körzeti megbízott segítségét, az
ugodi szőlőben a gyümölcslopások megszüntetésére.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
24/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a
közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Írásos előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 450/2015. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
25/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős : Horváth Mária jegyző
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3./ N a p i r e n d : Pápai Vízmű Zrt. 2015-2029. évi gördülő fejlesztési terve
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 69/2015. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, mint az ellátásért felelős képviselője megkérte a véleményt a
gördülő fejlesztési tervről az érintett önkormányzatok polgármestereitől, illetőleg testületeitől. Csak
Nagygyimót község polgármestere nem értett egyet vele. Ennek ismeretében javasolja elfogadásra.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
26/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével – Béb
Község Önkormányzata egyetértett, Nagytevel Község Önkormányzata egyetértett, Nagygyimót
Község Önkormányzata nem értett egyet - :
- A víziközmű gördülő fejlesztési terv 2015-2029. I. ütemének (felújítás és pótlás) módosítását
az előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármestert a benyújtással kapcsolatos nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.
- A víziközmű gördülő fejlesztési terv 2015. évi feladatainak elvégzésére – a 2011. évi CCIX.
törvény 11. § (5) bekezdése alapján – az önkormányzat rész-tulajdonában álló Pápai Vizmű
Zrt-t, mint az ajánlatkérő helyett eljáró szervezetet bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása szoc. intézményi térítési
díja
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 448/2015. sz. üi. alapján)
Csombó György képviselőt megkereste az ugodi házigondozónő, mert egyre kevesebben veszik
igénybe e szolgáltatást és félő, hogy a gondozási díj megemelésével még a jelenlegi gondozottak is
lemondják az ellátást, ezzel veszélybe kerül az ő munkahelye így nyugdíj előtt.
Sári Ferenc képviselő: szoc. segélyben nem lehetne-e kompenzálni?
Bán István képviselő: a különbözetet a kisnyugdíjasoknál az önkormányzat nem vállalná-e át?
Pethő Attila képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat hozzájárul-e a többcélú működéséhez?
Vörös Tibor polgármester:
- sajnos az elmúlt időszakban 3-4 gondozott is elhunyt, új igénylő nem jelentkezett, így a
gondozónőnek nincs meg a munkaórája
- természetesen a települési támogatást bárki igénybe veheti
- nem javasolja a különbözet önkormányzati átvállalását, mert nem látni az ügy végét
- a házigondozáshoz az önkormányzat – a társulási tagsága révén alapból – hozzájárul.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
27/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati
rendeletben történő megállapításával egyetért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása orvosi gépjármű
beszerzése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 448/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
28/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint
pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb közösségi célú
szolgáltatások ellátására
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös és
szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

6./ N a p i r e n d : Alpolgármester választás
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja alpolgármesternek Csombó György képviselőt megválasztani.
Csombó György képviselő a felkérést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét.
Vörös Tibor polgármester a bejelentés után javasolja, hogy a képviselő-testület Csombó Györgyöt ne
zárja ki a döntéshozatalból.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta következő
határozatát:
29/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki
Csombó György képviselőt az alpolgármester választási
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Zoltán ügyrendi bizottság elnöke

Vörös Tibor polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására.
Az ügyrendi bizottság lebonyolítja a szavazást, majd az elnök ismerteti a szavazás eredményét, mely
szerint az alpolgármester-választás: 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal eredménytelen volt.
(Titkos szavazás a jkv. mellékletét képezi)
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármesternek mindaddig
javaslatot kell tennie, amíg eredményes nem lesz a szavazás.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
30/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőhatározata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a következő ülésen ismét tegyen
javaslatot az alpolgármester személyére vonatkozóan.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester megkérdezi a testület tagjait, mi kifogásuk van Csombó György
alpolgármester-jelölttel szemben? Azért javasolja az ő személyét, mert benne megbízik.
Kovács Nándor képviselő: ő bármivel megbízta, mint a sportkör vezetőségi tagját, hogy az
önkormányzatnál intézkedjen, azt nem teljesítette, mindig saját magának kellett eljárnia az
ügyekben.
Sári Ferenc képviselő szerint a jelölt nem alkalmas az alpolgármesteri tisztség betöltésére, mert a
polgármester akadályoztatása esetén nem tudná ellátni ezt a feladatot.
Szőke Zoltán képviselő: törekedjenek egy kompromisszumos megoldásra.
Csombó György képviselő: ne a sportköri tevékenysége, hanem önkormányzati képviselőként
betöltött szerepét mérlegeljék, mennyit tett a faluért és a lakosságért, milyen eredményeket ért el.
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Vegyes ügyek:
a./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014./XI.5./ 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:
4/2015./V.15./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
önkormányzati rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról
szóló
10/2014./XI.5./ önkormányzati rendelet módosítása a jkv.
mellékletét képezi.

b./ Ugodi SE támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés 482/2015. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az SE még tartozik az önkormányzatnak, azt az összeget
fizesse vissza, majd utána döntsenek a további támogatásról
Kovács Nándor képviselő egyetértett a visszafizetéssel, amelyről intézkedni fog, s kéri, hogy a további
támogatásról döntsön a testület, mert a későbbi döntés veszélyezteti az SE működését. Kéri, hogy
TAO-s támogatás önrészéhez; tárgyi eszköz beruházás, felújításhoz járuljon hozzá az önkormányzat
3.396.492.-Ft összeggel, utánpótlás-nevelési feladatokhoz pedig 1.096.222.-Ft összeggel.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta következő
határozatát:
31/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete további támogatást
nyújt az Ugodi Sportegyesület TAO-s támogatása
önrészéhez; tárgyi eszköz beruházás felújításhoz 3.396.492.Ft, utánpótlás-nevelési feladatokhoz pedig 1.096.222.-Ft
összegben.
A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
az
ezzel
kapcsolatos
megállapodás
megkötésére. A testület a fenti összeget az önkormányzat
2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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c./ Falugondnoki busz beszerzése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 454/2015. sz. üi. alapján)
Kovács Nándor képviselő javasolja az új jármű mellé egy új sofőr „beszerzését” is, aki jobban
gondját viseli a gépjárműnek, és a gyerekek szállításánál odafigyel a biztonságra, és úgy vezet, hogy
az utasok ne essenek ki az ülésekből a kanyarokban.
Bán István képviselő is tanúja volt már fékcsikorgatásos elindulásnak.
Sári Ferenc képviselő: a jármű műszaki állapotára a sorfőnek jobban oda kellene figyelni, és
vigyázni a köz vagyonára. Amennyiben ezt nem teszi meg, mint munkáltatónak, a polgármesternek a
feladata szankcionálni.
Vörös Tibor polgármester: már két műszaki vizsgán is úgy ment át a gépjármű, hogy hozzá sem
kellett nyúlni; a használatban egyébként is kopó alkatrészek kerültek csak pótlásra. Nincs másik
ember, aki a buszt, a traktort és a markolót is tudná kezelni.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
32/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szociális étkeztetés fejlesztésére, egyterű
személygépkocsi (mikrobusz M1 gépkategória) beszerzésére.
A megvalósítás helye: Ugod, Kossuth u. 32.
A szolgáltatásfejlesztés különösen indokolt, mivel az önkormányzat az étel házhoz szállítását egy
elavult, műszakilag nem mindig megfelelő gépjárművel látja el.
Az étkeztetést a településen jelenleg 61 fő veszi igénybe, akiknek az önkormányzat 2009. óta saját
forrás biztosításával (gépjármű, szállító személyzet) biztosítja a házhoz szállítást.
Az önkormányzat a támogatáson – 8.000.000.-Ft - felüli önrészt, - 2.160.000.-Ft (ÁFA-nak megfelelő
összeg) - összeget, 2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Utasítja a testület a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére, benyújtására, a hivatkozott
jogszabályban megjelölt ajánlatok beszerzésére. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kért
árajánlatok közül azt az ajánlatot fogadja el, amelyik plusz tartalommal bír a jogszabályban
megjelöltekhez képest, vagy amelyik alacsonyabb árajánlatot tett ugyanarra a műszaki tartalomra.
Határidő: 2015. május 4.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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d./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 78/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
33/2015./IV.27./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzati Képviselő-testülete 5.000,- Ft
támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest részére 2015.
évi költségvetése tartaléka terhére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

Bejelentések:
Bán István képviselő balesetveszélyesnek ítéli meg a parkban felállított követ, ami szökőkút lesz.
Célszerű lett volna a terület közepére helyezni a hozzáférhetőség miatt is. Mennyibe került?
Vörös Tibor polgármester: körülbelül 20.000.-Ft volt a beton, a kő ingyen volt, a többi sem jelentős
költség.
Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 30
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

