Szám: 82-5/2016.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 15. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 82-5/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor 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, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Bán István képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 6 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Ugod községben biztosítható személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról,
és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról,
valamint külső étkezők részére alkalmazandó étkezési
térítési díjakról szóló 14/2014. (XII.25.) önkormányzati
rendelet módosítása

Horváth Mária
jegyző

2. Ugod Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Vörös Tibor
polgármester

3. Víziközmű önkormányzati tulajdonlása

Vörös Tibor
polgármester

4. Vegyes ügyek
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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 : Ugod községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról, valamint külső
étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 14/2014. (XII.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
4/2016./II.25./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
önkormányzati rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének az Ugod
községben biztosítható személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti
ellátások intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők
részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
14/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelet módosítása a
jkv. mellékletét képezi

2./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2016. évi költségvetése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester ismerteti az önerős fejlesztési terveit: Dózsa utcai kereszt felújítása;
riasztórendszer kiépítése az óvodában, a művelődési házban, a fogorvosi rendelőben; utcanévtáblák,
utcai padok kihelyezése, sportöltöző (volt Vass Lajos háza) felújítása, mellette levő föld gyaluzása;
járdaépítés folytatása a Dózsa utcában; útjavítások; parkok gondozása; szökőkút befejezése; urnafal;
Kossuth u. 76. sz. védelem alatt álló ingatlan további felújítása; plébánia melléképületének
állagmegóvása. Pályázatból: kotró beszerzése – hivatali épület, konyha felújítása – óvoda-bölcsődei
pályázat.
Pethő Attila képviselő javaslatai:
- szőlőút gléderezése, az Ugod-Béb közötti átjárót is beleértve,
- helytörténeti gyűjtemény átadására legalább 100 Ft-ot biztosítson az önkormányzat, (ha nem
nyernek pályázaton),
- építési telkek kialakítása Petőfi utca végén a páratlan oldalon,
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szökőkút környékének parkosítása,
az önkormányzati járműveknek garázs építése.

Sári Ferenc képviselő felvetései:
- temető kerítésének cseréje,
- temetőben szeméttároló kihelyezése (van olyan is, amit kézzel el lehet tolni),
- Petőfi utcában javasolja a járdásítást folytatni, mert azokon a járdákon veszélyes közlekedni,
főleg az otthonban élő idős emberek tekintetében,
- megoldás lehetne csak az egyik oldalt új térkővel ellátni, vagy a régieket átrakni a biztonságos
közlekedés érdekében,
- frekventált helyekre kihelyezett kamerarendszer kiépítését javasolja a faluban,
- az egyház mennyivel járul hozzá a plébánia melléképületének állagmegóvásához?
- mi a terv a régi traktorral és a régi mikrobusszal?; szükség van-e két mikrobuszra?
Csombó György képviselő felveti a Jókai utca végének útjavítását. A plébánia melléképületének
állagmegóvásához szerinte az érsekség hozzá fog járulni. Kéri a templomdombon levő fák gallyazását.
Szőke Zoltán képviselő javaslatai:
- a tűzoltószertár beázik, ennek az épületnek az állagmegóvását is el kell végezni,
- a Klapka utcai szolgálati lakások előtti fák gallyazását is el kell végezni, mert a járműveket is
megkarcolják az ágak és a kerékpáros közlekedést is gátolják.
Kovács Nándor képviselő kérdezi, hogy tavaly mennyi idő alatt hány méter járdát és mennyi pénzből
sikerült felújítani? A képviselő kéri továbbá 3.500 eFt-ról megemelni a sportkör támogatását.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- a képviselők által felvetett utak, épületek állagmegóvását és a fák gallyazását igyekeznek
elvégezni,
- a helytörténeti gyűjtemény átadását anyagilag támogatni fogják,
- tervezi az önkormányzati járműveknek garázs építését,
- a temető kerítésének cseréjét a pályázatként megnyerhető kotrógéppel és az önkormányzat
embereivel látja megoldhatónak, így jóval olcsóbban kivitelezhető,
- a régi járdák átrakását nem tartja ésszerűnek,
- a Dózsa utca másik felének járdásítását javasolja befejezni, így a falu összképe is javulna az
átmenő forgalom számára,
- tavaly 1 év alatt 600 méter járdát sikerült újjáépíteni, aminek az anyagköltsége 2.000.000,- Ft
volt, a Start munkaprogram keretében,
- a Jókai utca végének (kb. 300 méter) aszfaltozása nagyon sokba kerülne, erre nem tudnak
költeni,
- amennyiben lesz pályázat a kamerarendszer kiépítésére, akkor lehet megvalósítani, mert pl.
Bakonyszücsön 1.700,- eFt-ba került, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a
képeken sem a rendszám, de gyakran a gépjármű típusa sem ismerhető fel,
- a plébánia felújítását a helyi plébánia nem tudja támogatni,
- a régi mikrobusz most volt műszakin (a javítások és a műszaki vizsgáztatás költsége 300 eFt
körül volt), és lehet, hogy az óvodások szállítására fogják használni, amennyiben a
bakonykoppányi óvoda megszűnik,
- a régi traktort - feljavítás után, a mulcsozóval állandóra felszerelve – az árkok kaszálására
tudják használni,
- javasolja a sportkör támogatását 4.000.000,- Ft-ra megemelni.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
5/2016./II.26./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
önkormányzati rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete a jkv.
mellékletét képezi.

3./ N a p i r e n d : Víziközmű önkormányzati tulajdonlása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 15/2016. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
12/2016./II.15./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete – Csót, Béb,
Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagytevel Községek
Önkormányzatainak ugyanezen véleményével – nem fogadja
el a Pápai Vízmű Zrt-vel kötött Megállapodás (II.) 5. pontját.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy
gondoskodjon a megállapodásban szereplőkkel annak
módosításáról.
Egyben dönt arról a képviselő-testület, hogy nem áll
módjában hozzájárulni a fogyasztók által fizetendő
csatornadíjhoz.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vegyes ügyek:
a./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 260/2016. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
13/2016./II.15./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000,- Ft
támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest részére 2016.
évi költségvetése terhére. Utasítja a testület a
tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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b./ Mozgássérültek Pápai Csoportja támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 267/2016. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
14/2016./II.15./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000,- Ft
támogatást nyújt a Mozgássérültek Pápai Csoportja részére
2016. évi költségvetése terhére. Utasítja a testület a
tisztségviselőket, hogy gondoskodjanak a támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a földterület megvásárlásával és ingatlan bérletével
kapcsolatos kérelem érkezett az önkormányzathoz. A fentiek miatt javasolja, hogy az önkormányzat
tartson zárt ülést, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
15/2016./II.15./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést rendel el a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján,
mivel az önkormányzat a tulajdonát képező ingatlan
eladásával, illetve bérleti szerződésével kapcsolatban kíván
dönteni.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt ülés
folytatását 19 óra 30 perckor.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

