Szám: 110-7/2015.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 7. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 110-7/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 7. napján 18 órakor megtartott nyílt
üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán,
Kovács Nándor, Bán István, Csombó György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

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

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Közvilágítás korszerűsítése

Vörös Tibor
polgármester

2. Beiskolázási segély

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 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 : Közvilágítás korszerűsítése LED-es égőkkel
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 430/2015. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy az E-on árajánlatában szereplő összeget egyszerre kellene
kifizetni, míg a Short Term Capital Kft.-nek és az Enerin Sümeg Energetikai Kft.-nek 10 éven
keresztül történő törlesztéssel - a közvilágításra kapott állami támogatásból - kerülne kifizetésre a
beruházás, majd ismerteti a közvilágítás korszerűsítésére kapott árajánlatokat:
- Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.) bruttó 23.332.530,- Ft
- Enerin Sümeg Energetikai Kft. (8800 Nagykanizsa Petőfi utca 1.) bruttó 12.319.000,- Ft
- E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) bruttó
11.386.820,- Ft

Pethő Attila képviselő: pályázat útján történő megvalósításra nincs-e lehetőség?
Kovács Nándor képviselő: fog-e olyan fényt adni a LED-es világítás, mint az eddigi? Megépítés után
bővítésre lesz-e lehetőség, és azt ki fogja végezni? A napelemes rendszer kiépítése megfontolandó.
Sári Ferenc képviselő: tegyenek fel kipróbálásra lámpákat, hogy össze lehessen hasonlítani a
meglevők fényerejével.
Bán István képviselő: tapasztalják meg a környező falukban milyen lesz, és később csatlakozzanak a
bővítéshez ők is.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- pályázni csak városoknak lehet,
- az ajánlatok szerint még erősebb lesz a fényerejük; törvényben leszabályozott fényerőt
garantálnak,
- lesz lehetőség bővítésre, de az oszlopok lehelyezése az E-on feladata,
- a napelemes rendszerre nem tudni, kapnak-e támogatást, és a híresztelések szerint meg fogják
adóztatni,
- nem tartja valószínűnek, hogy „kipróbálásra” szerelnének fel lámpákat,
- amennyiben most nem korszerűsítenek, később az ajánlatok már nem lesznek érvényesek; „ez
a hajó akkorra már elmegy”.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással
meghozta következő határozatát:
47/2015./VII.7./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítás korszerűsítésére kért árajánlatok
- Short Term Capital Kft. (1091 Budapest, Márton u. 35/b.)bruttó 23.332.530,- Ft
- Enerin Sümeg Energetikai Kft. (8800 Nagykanizsa Petőfi utca 1.)bruttó 12.319.000,- Ft
- E-on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) bruttó
11.386.820,- Ft
közül az Enerin Sümeg Energetikai Kft. árajánlatát fogadja el ESCO (Energy Saving Cooperation)
konstrukció formájában.
A konstrukció szerint az önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, az energia és
költségcsökkentést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása, mert a projekt pénzügyi
kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Az önkormányzat a szerződés
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futamideje alatt – 150 hónap – a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált
megtakarításból, bérleti díj formájában fizeti meg a beruházás költségeit. Ezen összeget az
önkormányzat a mindenkori költségvetése 064010 közvilágítás kormányzati funkciókód terhére
biztosítja.
A karbantartáshoz és üzemeltetéshez biztosítandó rendelkezésre állási díj költségét, melynek éves
nettó költsége 1.400,- Ft/lámpatest az önkormányzat a mindenkori költségvetése 064010 közvilágítás
kormányzati funkciókód terhére biztosítja.
A rendelkezésre állási díj tartalmazza:
- 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot,
- kapcsolattartást az áramszolgáltatóval,
- felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók
feltételeihez igazodóan a garancia a futamidő végéig vonatkozik a beépített eszközökre,
- az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti
reklamációk kezelését.
A beruházás keretében – az ajánlat szerint – felszerelésre kerül 32 db HOFEKA LED TWEET S1 30
W, 4db HOFEKA LED TWEET S1 40 W, 68 db HOFEKA LED Lily 14 W, 32 db HOFEKA LED
Lily 20 W lámpatest. A helyszíni bejárást követően, műszaki indokoltságtól függően ettől eltérés lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Beiskolázási segély
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester előterjesztést tesz a tavalyi évhez hasonló összegű beiskolázási segélyt (4 és
7 eFt/fő) biztosítsanak a gyerekeknek, a kifizetést pedig 2015. augusztus 15-ig eszközöljék.
Bán István képviselő javasolja 1.000,- Ft-tal megemelni az összeget. Összességében ez hány forintot
jelent?
Vörös Tibor polgármester: tavaly 215 gyereknek fizettek beiskolázási segélyt, az emeléssel összesen
250 eFt-tal lesz több az összeg.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
48/2015./VII.7./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri beiskolázási segélyt nyújt minden ugodi lakcímmel
rendelkező, és Ugodon életvitelszerűen élő általános iskolai tanuló és óvodás részére az alábbiak
szerint:
óvodások részére 5.000,- Ft/fő,
általános iskolások, középiskolások, nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi hallgatók
részére 8.000,- Ft/fő összegben.
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők - 2015.
augusztus 1-jétől 2015. augusztus 15-ig.
Fenti határidő jogvesztő. (Aki a fenti időtartam alatt nem él ezen jogával, később már nem élhet.)
Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

5

Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a busz beszerzésére beadott pályázaton
nyertek.
Pethő Attila képviselő tájékoztatást ad a falunap programjairól: „Beleszólók Társulat”, Poór Péter,
homokbödögei néptáncosok, rock and roll bemutató, kvad, fajátékok, lovagoltatás, íjászat
gyerekeknek, utcák közti foci, kiállítás, főzőverseny. Javasolja, hogy a falu lakosságának is főzzenek,
s ingyenesen adják az ételt.
A testületi tagok egyetértenek abban, hogy a falu lakosságának is főzzenek; csapatonként 5 eFt-ból
gazdálkodhatnak a főzőversenyre benevezők; és a falunap helyszíne csak a labdarúgópálya legyen.

Bejelentések:
Bán István képviselő az urnafal megvalósítása milyen stádiumban van?
Sári Ferenc képviselő felvetései:
- a Vasút utcai padok fa részének felújítása,
- urnafal elkészítésére kért-e már árajánlatot a polgármester
- Petőfi utcában kihelyezett villanyoszlopok környékén a gaz kiirtása,
- Klapka utcában Andriczáék melletti terület rendezése és a köz javára (park, játszótér stb.)
történő hasznosítása, aminek akár társadalmi munkában is vállalná néhány lakos a fűnyírását.
Szőke Zoltán képviselő: a temetőkapu javítása még nem történt meg.
Csombó György képviselő: a hősök márványtábláján lekoptak a betűk, javasolja újravésetni.
Pethő Attila képviselő: a hősök emlékművét nem ártana teljesen felújítani.
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- az urnafal árát a helyi vállalkozó 10 eFt/urnahely árban adta meg szóban,
- a padokat teljes egészében fel kellene újítani, de szerinte célszerűbb újakról árajánlatot kérni,
- Petőfi utcában az újonnan kihelyezett villanyoszlopok környékét rendbeteteti,
- a Klapka utcai területen már rendszerváltás után is terveztek parkot, játszóteret létesíteni, de az
akkori Édász a magasfeszültség védőtávolsága miatt ezt nem engedélyezte – ismét utánanéz a
lehetőségeknek; a tereprendezést akár most is elvégezhetik társadalmi munkában, eddig az
önkormányzat végezte ezt el,
- temetőkapura és a hősök emlékművére is kér árajánlatot, mert szerinte nem érdemes
javítgatni.
Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 20 óra 15
perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

