Szám: U/118-5/2020.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 2. napján 16 óra 30 perckor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/118-5/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 2. napján 16 óra 30
perckor megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Szőke Zoltán alpolgármester, Csombó
György Pál, Sári Ferenc, Kovács Nándor, Molnár Vince Jenőné, Nagyné Mészáros Krisztina
képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Hole-Gurdon Barbara előadó – jkv. vezető
Meghívottak: Havasi Károly Zoltánné NNÖ elnök
Lakosság köréből megjelent: 1 fő
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:
Előadó:

Tárgy:
1. Zártkerti Program keretében a települések zártkerti
földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az
infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési
fejlesztések támogatására kiirt ZP-1-2019. keretében
megjelent NVPF/161/2019. iktatószámon nyilvántartott,
„Zártkert infrastrukturális fejlesztése Ugodon” című
projekt kivitelezésére – ajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

2. 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 : Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek
mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési
fejlesztések támogatására kiirt ZP-1-2019. keretében megjelent NVPF/161/2019. iktatószámon
nyilvántartott, „Zártkert infrastrukturális fejlesztése Ugodon” című projekt kivitelezésére –
ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/67/2020. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a kért ajánlatokat: Krisped Szállítmányozási és
Kereskedelmi Kft. Pápa, Nagysallói út 4. bruttó 9.121.140.-Ft, Linea Builder Kft. Győr, Arany
J. u. 28-32. bruttó 11.493.500.-Ft, Soós-Dózer Kft. Lovászpatona, Központi Major 038/43.
hrsz. bruttó 9.961.207.-Ft. Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadásra.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
26/2020./III.2./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete Zártkerti
Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek
mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális
háttér megteremtését célzó települési fejlesztések
támogatására kiirt ZP-1-2019. keretében megjelent
NVPF/161/2019. iktatószámon nyilvántartott, „Zártkert
infrastrukturális fejlesztése Ugodon” című projekt
kivitelezésére kért ajánlatok
- Krisped Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. Pápa,
Nagysallói út 4. bruttó 9.121.140.-Ft,
- Linea Builder Kft. Győr, Arany J. u. 28-32. bruttó
11.493.500.-Ft,
- Soós-Dózer Kft. Lovászpatona, Központi Major
038/43. hrsz. bruttó 9.961.207.-Ft
közül, a Krisped Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.
ajánlatát fogadja el. A testület felhatalmazza a
polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére
és aláírására. A projekt fedezetét a fenti támogatás
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Klausz László a Krisped Kft. képviselője megköszöni, hogy 30 év után pályázhatott.
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2./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Ugodi SE pályázati felhívása és támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Klausz László a helyi focival kapcsolatban elmondja, szerencsésebb lett volna, ha együtt tud működni
az önkormányzattal, mert az lényeges bevételt, kb. 100 millió forintot jelentett volna az
önkormányzatnak az elmúlt 10 évben.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy 2011. óta közel 65 millió forintot adott át az önkormányzat
az Ugodi SE részére.
Kovács Nándor képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az SE-nek a TAO miatt licensz kérelmet kell
benyújtania áprilisban. Ehhez tudnia kell, hogy mennyi támogatást kap az SE, ezért javasolja, hogy
emelje meg a testület az SE támogatását, mert a költségvetésben szereplő összeg még a működési
költségeket sem fedezeti egész évben. Javasolja továbbá, hogy a TAO támogatási kérelmek miatt egy
fordulós legyen a pályázati rendszer az SE vonatkozásában.
Vörös Tibor polgármester egyet ért a javaslattal, eddig is két kézzel szavazta meg a TAO támogatások
önrészét. Javasolja, hogy a 2020. évi költségvetésben az SE támogatását növelje meg a testület további
2.400.000.-Ft összeggel az önkormányzat 2020. évi költségvetése tartaléka terhére.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
27/2020./III.2./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az SE részére kiirt pályázati felhívást az alábbiak
szerint:
A pályázat beérkezési határideje: 2020. március 14.
A pályázati támogatásról 2020. április 15.
napjáig dönt a képviselő-testület.
Utasítja a testület a jegyzőt, hogy gondoskodjon a javított pályázati felhívás közzétételéről, valamint az
érintettekhez történő eljuttatásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő
határozatát:
28/2020./III.2./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 2.400.000.-Ft
összeggel megnöveli az Ugodi SE támogatási keretét (a teljes
támogatási keret ennek következtében 8.400.000.-Ft) melyre
pályázatot nyújthat be az SE. Ezen összeget az önkormányzat a
2020. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 17 óra 55 perckor
bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

