Szám: U/125-4/2018.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 28. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/125-4/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28. napján 17 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 képviselők
Közös hivatal dolgozója:
- Gurdon Barbara előadó – 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:

1. Rendezési terv módosítása

Előadó:

Vörös Tibor
polgármester

2. Vegyes ügyek

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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Rendezési terv módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy folyamatban van az önkormányzat határozatai
alapján a rendezési terv módosítása. A bányával kapcsolatban elkészült a módosítási tervezet az
52/2016. (V.23.) testületi határozat alapján. E szerint a 2374/1, 2406, 2407, 2371,2372, 2373 hrsz-ú
földrészleteken fekvő meglévő dolomitbánya, illetve a 2408, 2409, 2410, 2368, 2369, 2370, 060/3
hrsz-ú földrészleteken fekvő bánya bővítési terület különleges bányaterületbe sorolása, a bánya
bővítésének biztosítása érdekében.
Mint a képviselő tudják, a jelezett bánya tulajdonost cserét az elmúlt évben. Az új tulajdonos hulladék
lerakót, hulladék hasznosítót szeretne üzemeltetni a jelzett bányaterületeken. A tulajdonos szakmai
képviselője azt írta le, hogy különleges bányaterületté minősítés esetén nem lehet hulladék hasznosítót
létesíteni. Az engedélyeztető hatóságot is megkérdezték ez ügyben, ők azt tanácsolták, hogy kössék ki
a rendezési terv módosítása során, hogy hulladék lerakót működtetni, hulladék hasznosítót üzemeltetni
a megjelölt bányaterületen nem lehet. Ezt javasolja az eljárás során.
Pethő Attila képviselő is azzal ért egyet, hogy ne lehessen a jelzett bányaterületen hulladék lerakót
működtetni, hulladék hasznosítót üzemeltetni. A bánya túl közel van a szőlőhegyhez, ahol egyre
többen gazdálkodnak, köztük ő is. A hulladékhasznosításnak a jelzett módja porral és egyéb
anyagokkal veszélyeztetné az ottani gazdálkodást.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta következő
határozatát:
23/2018./II.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv
módosításának során az alábbi feltételeket szabja:
a 2374/1, 2406, 2407, 2371,2372, 2373 hrsz-ú földrészleteken
fekvő meglévő dolomitbánya, illetve a 2408, 2409, 2410,
2368, 2369, 2370, 060/3 hrsz-ú földrészleteken fekvő bánya
bővítési terület különleges bányaterületbe sorolása során
KkB2. jelű bánya terület
Beépítési mód
szabadon álló
Kialakítható telek legkisebb területe
10.000 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség
0,5 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság
6,0 m
A bányaművelés felhagyását követően a területet gyepesítve kell rekultiválni, gyepműveléssel
kell hasznosítani. A bányaművelés felhagyását követően az ingatlanokon épületet elhelyezni
nem lehet.
A bányaterületen meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag
bejutását.
A bánya talpa, és a karsztvíz szintje között 10 méteres távolságot meg kell tartani.
Bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
A bányatelkeket azok megszüntetéséig magasabb szintű jogszabályban rögzítettek szerint
lehet hasznosítani.
A bányaterületen hulladék lerakót működtetni, hulladék hasznosítót üzemeltetni nem
lehet.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltség támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a U/287/2018. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy 5.000.-Ft összeggel támogassák az alapítványt.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
24/2018./II.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a VM.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltsége
támogatására 5.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat
2018. évi költségvetése terhére.
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.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

b./ IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház művelődési és egyéb tevékenységéről
E l ő a d ó : Pethő Attila IKSZT vezető
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (1 fő nem
szavazott) meghozta következő határozatát:
25/2018./II.28./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről szóló beszámolót
a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra
40 perckor bezárta.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

