Szám: 82-12/2016.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 7. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 82-12/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 7. 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
Késve érkezett: 17 óra 45 perckor Kovács Nándor képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – 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:

Előadó:

1. Körzeti védőnő beszámolója
az eddig végzett feladatairól

Győrffy Diana
védőnő

2. IKSZT vezető beszámolója
a művelődési ház művelődési és
egyéb tevékenységéről

Pethő Attila
IKSZT vezető

3. TOP-4.1.1-15 pályázat
mini bölcsőde kialakításához önerő

Vörös Tibor
polgármester

4. Ugodi hivatal épületének felújítása

Vörös Tibor
polgármester

5. Vegyes ügyek
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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.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Körzeti védőnő beszámolója az eddig végzett feladatairól
E l ő a d ó : Győrffy Diana védőnő
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
56/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a körzeti védőnő beszámolóját az eddig végzett
feladatairól.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : IKSZT vezető beszámolója a művelődési ház művelődési és egyéb
tevékenységéről
E l ő a d ó : Pethő Attila IKSZT vezető - képviselő
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Csombó György képviselő hiányolja az IKSZT pénzügyi helyzetéről a tájékoztatást.
Horváth Mária jegyző: az IKSZT nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a költségek
az önkormányzaton belül kerülnek könyvelésre.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, (Pethő Attila nem szavazott)
ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
57/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az IKSZT vezető beszámolóját a művelődési ház
művelődési és egyéb tevékenységéről
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester
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3./ N a p i r e n d : TOP-4.1.1-15 pályázat mini bölcsőde kialakításához önerő biztosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 384/2016. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
58/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
című pályázati felhívásra benyújtott Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon című
pályázathoz szükséges, nem elszámolható költség esetében felmerülő önerőt az önkormányzat
2.400.300,- Ft értékben biztosítja a 2016. évi költségvetésében.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

4./ N a p i r e n d : TOP-3.2.1-15 pályázat Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal épületének
felújítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 771/2016. sz. üi. alapján)
Csombó György képviselő felveti a hivatal bútorzatának (szekrények, székek) cseréjét, ha már
az épület felújításra kerül.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy meg akarták venni egy pápai cég leselejtezett
bútorzatát, de nem aratott tetszést a dolgozók körében.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
59/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 –
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra az önkormányzat
tulajdonát képező Ugod, Kossuth u. 32. szám alatt lévő 427 hrsz-ú közös önkormányzati
hivatalnak helyet biztosító ingatlan felújítására.
A pályázat elkészítésére a képviselő-testület elfogadja az Econoserve Pályázati és Üzleti
Tanácsadó Kft. Budapest, Városmajor u. 10. melléklet szerinti ajánlatát, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a melléklet szerinti megbízási szerződést a megjelölt céggel megkösse
és azt aláírja.
Elfogadja továbbá a képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges energetikai
feladatokra vonatkozó IMMO-THERM Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Biatorbágy,
Szabadság út 55. melléklet szerinti ajánlatát, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ezzel kapcsolatos megbízási szerződést a megjelölt céggel megkösse és azt aláírja.
Fenti kötelezettségvállalások fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartaléka
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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Vegyes ügyek:
a./ Ugodi plébánia gazdasági épületének felújítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 783/2016. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezése során beépítésre került a
kiadások közé az ugodi plébánia gazdasági épületének felújítása. Az épület műemlék, a volt
istálló különleges építészeti örökség, az egész belső tere boltíves. Felújításának elmaradása
esetén veszélybe kerül az épületrész megmaradása, ezért javasolja, hogy az önkormányzat
gondoskodjon a felújításáról. Kért árajánlatokat a felújításra, melyeket bruttó összegben
ismertet: Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18. 10.382.825.-Ft, Lombard 91 Kft. Pápa,
Második u. 6. 9.910.559.-Ft, Stilépber Kft, Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 10.760.714.-Ft.
Javasolja, hogy a legalacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
60/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az ugodi egyházközség tulajdonát képező, ugodi
plébánia gazdasági épületének – Ugod, Petőfi u. 75. sz. - 78 hrsz. – felújítására kért bruttó
összegben ajánlatok közül:
- Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18. 10.382.825.-Ft,
- Lombard 91 Kft. Pápa, Második u. 6. 9.910.559.-Ft,
- Stilépber Kft, Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 10.760.714.-Ft,
a legalacsonyabb árat adó Lombard 91 Kft. Pápa, Második u. 6. ajánlatát fogadja el. Az ezzel
kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert. A kivitelezés
fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Kovács Nándor képviselő 17 óra 45 perckor megérkezett.

b./ Urnafal építése az ugodi temetőben
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 784/2016. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy már régebben elhatározta a testület, hogy a
lakossági igényeket figyelembe véve urnafalat fog építtetni. Ennek érdekében kért
ajánlatokat, melyeket bruttó összegben ismertet: Pákozdi Ervin kőfaragó Ugod, Klapka u.
22. 492.745.-Ft, Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18. 569.920.-Ft, Lombard 91 Kft.
Pápa, Második u. 6. 491.329.-Ft, Stilépber Kft, Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 548.649-Ft.
Javasolja a helyi vállalkozó ajánlatának elfogadását, mivel a két legalacsonyabb ajánlatot
adó között lényeges különbség nincs, s mégis helyi vállalkozót támogatnának.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
61/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőben történő urnafal megépítésére kért
(bruttó összegben) ajánlatok közül:
- Pákozdi Ervin kőfaragó Ugod, Klapka u. 22. 492.745.-Ft,
- Kovácsi-Fal Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18. 569.920.-Ft,
- Lombard 91 Kft. Pápa, Második u. 6. 491.329.-Ft,
- Stilépber Kft, Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4. 548.649-Ft
Pákozdi Ervin kőfaragó Ugod, Klapka u. 22. ajánlatát fogadja el. Az ezzel kapcsolatos
szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert. A kivitelezés fedezetét az
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ Riasztó kiépítése óvoda, kultúrház, fogorvosi rendelő és szolgálati lakásnál
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 785/2016. sz. üi. alapján)
Pethő Attila képviselő – IKSZ vezető nem javasolja a kultúrházat ellátni riasztóval, mivel
nincs az épületben olyan érték, ami ezt indokolná.
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a fenti indok alapján az óvodában sem javasolja a
riasztó kiépítését, a játékokat talán nem kell akkora védelemmel ellátni.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
62/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok riasztó rendszer
kiépítésére kért ajánlat alapján csak a fogorvosi rendelő és szolgálati lakásra vonatkozóan
fogadja el az LH Patent Security Kft. Győr, Mécs L. u. 7. ajánlatát (179.705.-Ft anyagköltség
és 62.000.-Ft munkadíj, értesítés a felügyeletre díj: 4.000.-Ft + ÁFA/hó/riasztórendszer,
valamint a kivonulásos felügyelet díja: 7.000.-Ft+ÁFA/hó/riasztórendszer) fogadja el. Az
ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a polgármestert. A
kivitelezés fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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d./ Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. 2016. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 15/2016. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
63/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. §
(2) bekezdése alapján a 2016. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét az SZ02 víziközműrendszer tekintetében módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási kérelmet - a Pápai
Vízmű Zrt., mint víziközmű-szolgáltató útján - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz nyújtsa be.
Határidő: 2016. június 28.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

e./ Ugod külterületen levő Rekesztés dűlő bejegyzése a lakcímnyilvántartásba
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az 539/2016. sz. üi. alapján)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2016./VI.7./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugod külterületen lévő 0261/16 hrsz-ú ingatlant
Rekesztés dűlő névként nevezi el. Utasítja a közös hivatal jegyzőjét, hogy a lakcím
nyilvántartásba történő felvételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Mária jegyző

Bejelentések:
Pethő Attila képviselő tájékoztatja a jelenlevőket a tervezett falunapi programokról (a helyi
énekkar és színjátszók, homokbödögei néptáncosok, black bani, Papatyi Tóth Tündy, Soltész
Rezső, Turbó zenekar, foci, főzés.
A képviselő felveti a posta előtti vízátfolyás megszüntetést.
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Sári Ferenc képviselő
- ismét szorgalmazza a Kossuth u. 76-78. sz. ház utcafronti részének meszelését,
- a temetőben megint felhalmozódott a szemét, kéri az elszállítást, - javasolja egy gyűjtő
edény felállítását, aminek ő is utánanéz,
- a Petőfi utcában a gléderezés megtörtént, de a legyalult földet el kellene szállítani,
vagy a focipályára, vagy a szőlőútra töltésnek.
Csombó György képviselő: az óvoda előtti árokba nem folyik bele a csapadékvíz és a
parkolót önti el a víz.
Szőke Zoltán képviselő: a szemétszállítás nálunk is gondot fog-e okozni, mint ahogy azt a
TV-ben látta?
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- a Kossuth utcai ház meszeléséről, a temetői szemét és a föld elszállításáról
gondoskodni fog,
- a posta előtti vízátfolyással nem tud mit kezdeni, de az óvoda előttit megnézi,
- a temetőben konténer kihelyezése magas költséggel járna,
- a lakossági szemétszállítással véleménye szerint nem lesz gond, mert a Győri
Kommunális Szolgáltató 51 %-a Győr város tulajdonában van.

Vörös Tibor polgármester a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja
zárt ülés folytatását 18 óra 20 perckor.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

