Szám: 103-4/2017.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 26. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 103-4/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26. napján 17 órakor megtartott
nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Sári Ferenc, Kovács Nándor, Csombó
György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Szőke Zoltán képviselő
Késve érkezett: Pethő Attila és Bán István képviselő
Meghívott: Szabó Mihályné NNÖ Ugod elnöke
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető
Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4 képviselő
megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
10/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet
módosítása

Horváth Mária
jegyző

2. Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló

Horváth Mária
jegyző

3. Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Vörös Tibor
polgármester

4. Rendőrkapitányság Pápa támogatása

Vörös Tibor
polgármester

5. Homokbödögei néptáncosok támogatása

Vörös Tibor
polgármester
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6. Viola-Nova dalkör támogatása

Vörös Tibor
polgármester

7. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 : Az 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
5/2017./V.3./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról
szóló
10/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása a jkv.
mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Gyermekvédelem helyzetéről beszámoló
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
22/2017./IV.26./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: 2017. június 30.
Felelős : Horváth Mária jegyző
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3./ N a p i r e n d : Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása házi segítségnyújtás
intézményi térítési díja
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 379/2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
23/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott 2017. július 1-től érvényes házi segítségnyújtás intézményi
térítési díját 400,- Ft/óra összegben.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse ki.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : Rendőrkapitányság Pápa támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 302/2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
24/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete Veszprém megyében – Ugod településen - a közrend és a
közbiztonság javítása, a lakosság nyugalmának biztosítása, megóvása, aminek a megvalósítása
érdekében az bruttó 5.000,- Ft-ot, azaz bruttó Ötezer forintot adományoz azzal, hogy ezen
összeget a Pápai Rendőrkapitányság részére tárgyi eszköz, ezen belül infó-kommunikációs eszköz,
informatikai eszköz, irodai bútor, beszerzésre kell felhasználni.
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos megállapodást megkösse és
aláírja, egyben utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelzett összeg utalásáról a
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság – Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi
Igazgatóságánál vezetett 10048005-01451643-00000000 számú – számlájára.
Az önkormányzat a fenti összeget a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : Homokbödögei néptáncosok támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javaslatot tesz a homokbödögei néptáncosok támogatására, mivel a falu
rendezvényein rendszeresen fellépnek, ezzel is színvonalasabbá teszik a műsorokat.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
25/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 90.000,- Ft
támogatást biztosít a Homokbödögei Táncegyüttes részére fellépéseik lebonyolítására - az önkormányzat 2017. évi
költségvetése tartaléka terhére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

6./ N a p i r e n d : Viola-Nova dalkör támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 399/2017. sz. üi. alapján)
Csombó György képviselő szorgalmazza a helyi színjátszók támogatását is.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
26/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Viola-Nova dalkör Ugod részére 150.000,- Ft támogatást
nyújt nemzetiségi viselet ruhaanyagának beszerzésére, annak megvarratására és kiegészítők
beszerzésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a jelzett összeg kifizetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat a fenti összeget a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vegyes ügyek:
a./ Egészségügyi alapellátási körzetek – megállapodások
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 276/2017. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
27/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az egészségügyi alapellátási körzetek székhelyének
megállapításáról szóló (háziorvos, védőnő, iskola egészségügy, fogorvos) megállapodásokat. A
megállapodások aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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b./ Rendezési terv – partnerségi szabályzat
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a 15/2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
28/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja „A
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök,
a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályzat”át, melyet 2017. május 1. napjától kell alkalmazni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében a
Klapka utcai árok felújítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 11/2017. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a pályázaton elnyert támogatás felhasználása céljából amelyet korábban már meghatározott a testület – ajánlatokat kért a Klapka utcai árok felújítására a
Somló-Innovex Kft. Bakonyjákó, Arany J. u. 11; Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6; Boroszlán Zrt.
Pápa, Aradi u. 1.
Felbontja és ismerteti az ajánlatokat:
Somló-Innovex Kft.:21.719.908.-Ft
Lombard-91 Kft.: 22.140.518.-Ft
Boroszlán Zrt.: 19.988.656.-Ft összegű ajánlatot adott.
Javasolja a legalacsonyabb árat adó kivitelezőt választani.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
29/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a kért ajánlatok közül - Somló-Innovex Kft.:21.719.908.-Ft,
Lombard-91 Kft.: 22.140.518.-Ft, Boroszlán Zrt.: 19.988.656.-Ft – a Boroszlán Zrt. ajánlatát fogadja
el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
A képviselő-testület a beruházás fedezetét a Belügyminisztérium adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása terhére biztosítja.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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d./ VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése című pályázat
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a /2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
30/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című
pályázatra az iskolában üzemeltetett konyha felújítására. Elfogadja a pályázat megírásával kapcsolatos
Econosrve Pályázati és üzleti Tanácsadó Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 10.) melléklet szerinti
ajánlatát a pályázat megírásával kapcsolatban. Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a
pályázathoz szükséges előkészületeket végezze el. A testület biztosítja a pályázat előkészítésével
kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére.
Határidő: 2017. május 29. (a pályázat benyújtásának határideje)
Felelős: Vörös Tibor polgármester

18 óra 05 perckor megérkezett Bán István és Pethő Attila képviselő.

e./ Pályázat Ugod, Zúgó u. 2. sz. alatt sportöltöző felújítására
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 451/2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
31/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) c) pontok
szerinti önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására az önkormányzat tulajdonát
képező Ugod, 0296/2 hrsz. alatt lévő sportöltöző felújítására. A testület elfogadja a felújítással
kapcsolatos tervezői költségvetést, mely szerint a felújítás bekerülési költsége 24.499.970.-Ft. A
pályázatban megjelölt minimális önrészen, melynek összege 3.529.412.-Ft, az önkormányzat további
970.558.-Ft összeg, azaz összesen: 4.499.970.-Ft összeg biztosítását vállalja az önkormányzat 2017.
évi költségvetés tartaléka terhére. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
fentiek szerinti pályázat benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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f./ A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 14/2003./VI.10./ önkormányzati rendelet
módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy azért szerepel az előterjesztésben a hivatkozott rendelet
módosítása, mivel javasolja az abban szereplő támogatás megemelését 200.000.-Ft-ra, az egyéb
költségeket pedig ezentúl fizessék meg a támogatottak.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
32/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 118/2010./VII.26./ sz. határozatát, és a jövőben
nem vállalja át a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 14/2003./VI.10./ önkormányzati
rendelet alapján vissza nem térítendő támogatásban részesülők földhivatali jelzálogjog bejegyzésének
és törlésének, valamint a támogatás közokiratban történő rögzítésének költségét.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
6/2017./V.10./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás
önkormányzati
támogatásáról
szóló
14/2003./VI.10./
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét képezi.

g./ Ugodi SE támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés – 249/2017. sz. üi.)
Vörös Tibor polgármester ismerteti az SE kérelmét, mely szerint a 2016-17. évi TAO pályázat
utánpótlás nevelés feladatok önerejéhez 1.057.082.-Ft, a Teqball pályázat önerejéhez pedig 78.842.-Ft
támogatást kérnek. Javasolja a támogatásokat az SE részére az önkormányzat 2017. évi költségvetése
tartaléka terhére.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
33/2017./IV.26./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi SE részére a 2016-17. évi TAO pályázat utánpótlás
nevelés feladatok önerejéhez 1.057.082.-Ft, a Teqball pályázat önerejéhez pedig 78.842.-Ft támogatást
nyújt. A testület a támogatások fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartaléka terhére
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biztosítja. Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére és
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kicsit döcögve halad a járdaépítés a Petőfi
utcában, mivel a kapubejárók kiépítésének igénye lassítja a munkálatokat. A hivatal és a parasztház
felújítására, a mini bölcsődére, a sportparkra, az erőgépbeszerzésre beadott pályázataikat még nem
bírálták el.

Bejelentések:
Szabó Mihályné NNÖ elnök javasolja, hogy a falunapot együtt rendezzék meg a nemzetiségi nappal,
melynek költségeiből a nemzetiségi önkormányzat is részt tud vállalni.
Csombó György képviselő hiányolja a szőlőúti oszlopról a Kiss János utcai táblát. A LED-es
közvilágítás ügye hogy áll?
Sári Ferenc képviselő javasolja
- a templomnál levő oszlopra a Petőfi utca feliratú tábla kihelyezését,
- némelyik útbaigazítótábla ferde,
- a szökőkút vízerősségének szabályozását, mert az úttestre fújja a szél a vizet,
- a szökőkútnál levő park egyenetlenségeinek megszüntetését,
- a temetői konténer kiürítését.
Kovács Nándor képviselő:
- a szökőkutat üzemeltető vezeték csak úgy a földön hever – biztonságosabb megoldás kellene,
- Vasút és Klapka utcákban több helyen megsüllyedtek a csatornázás miatti átfúrások okán az
utak,
- kultúrköz közvilágítása még mindig nincs megoldva.
Bán István képviselő kéri az ún. „tűzgyújtási” rendelet megalkotását, helyileg kellene szabályozni. A
jogszabály lehetőséget ad - a környékbeli önkormányzatokhoz hasonlóan - az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésére meghatározott időben és feltételek mellett. Ugodon nincs ilyen rendelet. Az őt
megkereső lakóknak a községben gondot okoz a kukoricaszár, a levél, a fák metszésénél keletkező
ágak elhelyezése ezért csak égetéssel (ahogy ezt mindig is tették) tudják megoldani, amire szóban a
polgármester úr engedélyt is adott. De ez önkormányzati rendeletben nincs leírva.
Sári Ferenc és Kovács Nándor képviselők csatlakoznak Bán István felvetéséhez, javasolják tavasszal
és ősszel akár 1-1 hónapot kijelölni a kerti égetésre.

Vörös Tibor polgármester válaszai:
- az idén is együtt tervezik megrendezni a falunapot a nemzetiségi nappal,
- van lehetőség útbaigazító táblák utánrendelésének, az oszlop függőlegességén javítanak,
- a LED-es közvilágítás ügyében nem történt semmi,
- a szökőkút vízerőssége szabályozható,
- a szökőkút vezetéke átalakítás alatt van; árajánlatra vár,
- a park egyenetlenségeit megszüntetik,
- a temetői konténer kiürítéséről gondoskodik,
- az utak megsüllyedése a csatornázást követő 10-12 év múlva mindenütt jelentkezik,
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a kultúrköz közvilágítását az ősszel megoldják,
szerinte rugalmas az ún. „tűzgyújtási” helyi rendeletük; ő mindenkinek azt mondta, hogy
tüzelhet, csak a szomszédokat ne zavarja.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra 20
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

