Szám: 82-13/2016.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 28. napján 17 órakor megtartott
rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 82-13/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28. napján 17 órakor
megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Szőke Zoltán, Kovács
Nándor, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradtak: Sári Ferenc és Bán István képviselők
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 5
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Ugodi SE pályázatához önerő biztosítása

Vörös Tibor
polgármester

2. Rendelet-alkotás az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról

Horváth Mária
jegyző

3. Vegyes ügyek
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 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 : Ugodi SE pályázatához önerő biztosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 819/2016. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az Ugodi SE kérelmet nyújtott be a TAOtámogatás önrészének biztosítására, mivel a Magyar Labdarugó Szövetség által hozott
határozat alapján több önrészre van szükség, mint amiről 2015. októberében ismeretük volt.
A kérelem szerint szükséges biztosítani a tárgyi eszköz beruházáshoz, felújításhoz, szükséges
önrészt, ami tartalmilag az öltöző - Zúgó u. 2. sz. alatti ingatlan – sportöltözővé
kialakításának első üteme, valamint a pálya vízelvezetésének megoldása. Ennek összege
2.191.011.-Ft. Ezeknek a megvalósításához az egyesület kért ajánlatokat, melyek az alábbiak:
1. Öltöző felújítása:
- Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6.
- Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18.

5.861.999.-Ft
5.861.999.-Ft

2. Centerpálya vízelvezetése:
- Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6.
- Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18.

1.949.999.-Ft
1.949.999.-Ft

3. A felhasználható támogatás és a bekerülési költség között azonban még hiányzik 713.123.Ft, mely összeget szintén finanszírozni kell.
4. Az utánpótlás neveléshez nem kértek korábban támogatást, ehhez 1.685.702.-Ft önrészt
kellene biztosítani.
Javasolja a megjelölt összegek biztosítását az SE részére, mely összesen: 2.191.011.-Ft +
713.123.-Ft + 1.685.702.-Ft. Összesen: 4.589.836.-Ft.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
66/2016./VI.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak
szerint módosítja a 84/2015. (X. 12.) sz. határozatát:
az Ugodi Sport Egyesület TAO-s támogatással
megvalósuló sportöltöző kialakításához és a pálya
vízelvezetésének
megvalósításához
önrésznek
2.191.011.-Ft, a megvalósításhoz szükséges különbözet
biztosításához pedig 713.123.-Ft összeget, az utánpótlás
nevelés önrészéhez pedig 1.685.702.-Ft összeget biztosit
az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka
terhére.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a
megjelölt összeget határidőben történő utalásáról, s
felhatalmazzák az ezzel kapcsolatos (pénzeszköz átadás)
megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Rendelet-alkotás az egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
10/2016./VII.14./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
szóló rendelete a jkv. mellékletét képezi

Vegyes ügyek:
a./ Polgármester jutalmazása
E l ő a d ó : Szőke Zoltán alpolgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Szőke Zoltán alpolgármester javasolja, hogy a testület részesítse jutalomban a polgármestert
három havi bruttó tiszteletdíjának megfelelő összegben, a 2016. I. félévi munkáját értékelve.
Vörös Tibor polgármester bejelenti, személyes érintettségét, s kéri, hogy zárja ki a képviselőtestület a szavazásból.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
67/2016./VI.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete kizárja a
polgármester jutalmazásáról szóló szóbeli előterjesztés
döntéshozatalából Vörös Tibor polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő nem
szavazott (döntéshozatalból kizárt) meghozta következő határozatát:
68/2016./VI.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete Vörös Tibor
polgármester a 2016. I. félévi munkáját értékelve irányításával több pályázat került beadásra -, bruttó
897.450,- Ft összegű jutalmat állapít meg, melynek –
járulékaival együtt - fedezetét az önkormányzat 2016.
évi költségvetése terhére biztosítja.
Utasítja a testület a jegyzőt, hogy a fenti összeg
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Horváth Mária jegyző

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

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

