Szám: U/125-5/2018.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 22. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/125-5/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 22. napján 17 órakor
megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Szőke Zoltán, Csombó
György képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Sári Ferenc, Kovács Nándor, Bán István képviselők
Közös hivatal dolgozója:
- Gurdon Barbara előadó – 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. TOP-1.4.1-15 pályázat Óvoda bővítése
mini bölcsődével Ugodon projekt építésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében
ajánlatok ügyében döntés

Vörös Tibor
polgármester

2. 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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022 pályázat Óvoda bővítése mini
bölcsődével Ugodon projekt építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében ajánlatok
ügyében döntés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/176/2018. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
26/2018./III.22./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022 Óvoda bővítése
mini bölcsődével Ugodon projekt építésére vonatkozó ajánlatok közül a közbeszerzési eljárás
során a Közbeszerzési Bírálóbizottság – mellékelt jegyzőkönyvében foglaltak alapján –
megállapítja, hogy érvénytelenek az alábbi ajánlatok
Ajánlattevő
Neve:

Boroszlán Zrt.

Székhelye:

8500 Pápa, Aradi u. 1.

Bírálat:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, mivel az előírt határidőre nem pótolta a hiányosságait, az
ajánlata pedig nem tartalmazza:
- változásbejegyzési nyilatkozatot;
- Kkvt. alá tartozásról szóló nyilatkozat.

Neve:

Ajánlattevő
Build-Creator Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhelye:

8597 Ganna, Fő u. 64.

Bírálat:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, mivel az előírt határidőre nem pótolta a hiányosságait, az
ajánlata esetében pedig
- a Kbt. 62. § (1) bek. szerinti és a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja
szerinti nyilatkozatmintája továbbá a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kc)
alpont szerinti nyilatkozatminta nem megfelelő.
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Megállapítja továbbá, hogy az érvényes ajánlatok közül,
Ajánlattevő
Neve:

Lombard-91 Kft.

Székhelye:

8500 Pápa, Második utca 6.

Bírálat:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat megfelel a
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó
jogszabályban előírtaknak.

Neve:

Ajánlattevő
Csizmadia és Társai Kft.

Székhelye:

8500 Pápa, Negyedik u. 62/B.

Bírálat:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a benyújtott ajánlat megfelel a
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó
jogszabályban előírtaknak.

a nyertes ajánlattevő a Lombard-91 Kft.
A különbözetet jelentő 28.150,-HUF+ÁFA összeget az önkormányzat saját erőből biztosítja, a
2018. évi költségvetése tartaléka terhére. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert
az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti
ellátások intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők részére alkalmazandó étkezési
térítési díjakról szóló 14/2014. (XII.25.) 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:
2/2018./III.29./Ugod
Önkormányzat
Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjáról, valamint külső étkezők
részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
14/2014. (XII.25)önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi
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b./ Belterületi ingatlan értékesítése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület korábbi döntése
alapján, mely szerint az Ugod 854/6 hrsz. terület megosztása után értékesíteni kívánja a terület
egy részét, a megosztás megtörtént. A 854/5 hrsz-ú területhez történt csatolásra 710
négyzetméter az önkormányzat tulajdonát képező 854/6 hrsz-ú területből. A korábbi
döntésnek megfelelően javasolja az értékesítést Putz László és neje részére 1 millió Ft/ha
összegért, azaz 71.000.-Ft-ért.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
27/2018./III.22./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 854/5, és a 854/6 helyrajzi számú
földrészletek telekhatár-rendezése után a 854/5 kivett lakóház, udvar, 2. gazdasági épület
ingatlanhoz csatolt 710 négyzetméter területet Putz László (sz.: Pápa, 1971. 04.18. an.: Peidl
Mária) és neje Putz Lászlóné (sz.: Veszprém, 1973. 04.07. an.: Oláh Irma) Ugod, Petőfi u.
2/E. sz. alatti lakosok részére 71.000.-Ft összeg ellenében. Az adás-vétellel kapcsolatos
költségeket az önkormányzat nem biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására. Az eladásból keletkező bevétellel az
önkormányzat a 2018. évi költségvetés tartalékát növeli.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 17 óra 40 perckor.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

