Szám: U/125-9/2018.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 24. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/125-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24. 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, Bán István, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Kovács Nándor képviselő
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:
Előadó:

Tárgy:

1.

Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről (pénzügyi elszámolás is)

Kovács Nándor
SE elnök

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 : Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett tevékenységéről (pénzügyi
elszámolás is)
E l ő a d ó : Kovács Nándor SE elnök
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Vörös Tibor polgármester javasolja az SE beszámolójának elfogadását, annak ellenére, hogy az
elnök nincs jelen.
Csombó György képviselő javasolja a napirend tárgyalásának elnapolását, mert az elnök nincs itt
és nem tud a kérdésekre válaszolni. Neki több kérdése is lenne pl. a TAO-s támogatások
felhasználása, a beruházások önrészének szerepeltetése stb.
Pető Attila képviselő is támogatja a napirend tárgyalásának elnapolását.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta következő
határozatát:
46/2018./V.24./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja a
következő testületi ülésre az Ugodi Sportegyesület
beszámolójának tárgyalását, hogy az elnöknek fel tudják
tenni a képviselők kérdéseiket.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Ugod, Kossuth u. 76-78. sz. alatt lévő ingatlan felújítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/172/2018. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az ingatlan egy részét támogatásról a NNÖ
önkormányzat valósítja meg. Az irányító hatóság megállapította, hogy a források nem
biztosítanak fedezetet 12.700.-Ft-ra, ezért azt az önkormányzat által finanszírozott részben kell
megvalósítani. Javasolja, hogy a testület fogadja el az ennek megfelelő kivitelezői ajánlatot, s
hatalmazza fel, az ennek megfelelő szerződés módosítására. A megjelölt összeget javasolja
biztosítani az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka terhére.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
47/2018./V.24./ Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Ugod, Kossuth u. 76-78. sz. alatt lévő ingatlan felújítása során módosítsa a
kivitelezővel kötött szerződést a mellékelt ajánlat alapján, amely 12.700.-Ft összeg növekményt
tartalmaz. Ez azért szükséges, mert az NNÖ részére biztosított támogatás ezt az összeget nem
tartalmazza. Fenti összeg fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetése tartaléka biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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Csombó György képviselő nehezményezi, hogy azért kellett soron kívül testületi ülést tartani,
hogy Bán István képviselő mandátuma ne szűnjön meg, mert németországi tartózkodása miatt
nem vett részt testületi üléseken. Etikátlannak, felháborítónak tartja. Ő nem venné fel a
képviselői tiszteletdíjat ilyen helyzetben.
Bán István képviselő: ő meg azt tartja etikátlannak, ami 12 évig történt.

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

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

