Szám: 110-17/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 9. napján 17 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-17/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 9. napján 17 óra 30
perckor megtartott nyílt testületi 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:
- dr. Reichert László aljegyző
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:
Előadó:

Tárgy:
1. 2016. évi belső ellenőrzési terv

dr. Reichert László
aljegyző

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : 2016. évi belső ellenőrzési terv
E l ő a d ó : dr. Reichert László aljegyző
(Előterjesztés az 1118/2015. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
93/2015./XI.9./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi
belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2017. április 30. (beszámolásra)
Felelős : Horváth Mária jegyző

Bejelentések:
Szőke Zoltán képviselő elmondja, hogy a lakosság részéről pozitív visszajelzéseket kapott az
útpadka kavicsozása miatt.
Felveti, hogy
- a Klapka utca 29. sz. ház előtt a járda megsüllyedt, balesetveszélyes rajta közlekedni,
- a vasúti átjáró melletti gyalogút környékén bozótirtás szükséges,
- Dózsa utcai kanyarban a közlekedési tükör lecsúszott az oszlopon,
- Széchenyi utcai árkok oldaláról a kavicsot kimosta a víz.
Csombó György képviselő: a temető felé vezető úton és a Dózsa utcai kanyarban sem ég a
közvilágítási lámpa. A templom oldalban levő hársfa ágait meg kellene nyesni.
Kovács Nándor képviselő: az erdészet előtt sem ég a közvilágítási lámpa. A Klapka utcában a
40-es sebességkorlátozó tábla „megfordult” és kilazult a talajból. A falutáblát is rögzíteni kell.
Pethő Attila képviselő: a szökőkútnál az elszáradt tuják kivágásra várnak. A háziorvos
rendelési idejével kapcsolatban mi történt?
Sári Ferenc képviselő felveti a temető, a temető kerítés környékének gyomtalanítását,
valamint a kerítés esetleges javítását. Szeméttároló konténer kihelyezését is javasolja.

Vörös Tibor polgármester válaszai:
- intézkedni fog a járda, a bozótirtás (amennyiben önkormányzati területet érint), a
közlekedési tükör, a közvilágítási lámpák meghibásodása, a tuja kivágása, a hársfa
gallyazása, a közlekedési táblák (esetleges megszüntetése) és a falutáblák ügyében,
- Széchenyi utca árkait a lakók gyomirtóval lepermetezték, ezért a kavicsot és a földet
nincs ami „megfogja”, s így a víz bemossa a kavicsot az árkokba,
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a háziorvos délutáni rendelésének megtartása ügyében felveszik a kapcsolatot az
ÁNTSZ-szel,
a temetőben konténer kihelyezését nem javasolja, mert nincs olyan gép, amivel annak
ürítését meg tudnák oldani,
a temető kerítésének javítása valóban időszerű, de nem lesz olcsó.

Vörös Tibor polgármester a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja
alapján hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 50 perckor.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző

