Szám: 103-9/2017.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. július 6. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 103-9/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 6. napján 17 órakor
megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Sári Ferenc, Szőke Zoltán, Kovács
Nándor, Bán István képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Pethő Attila, Csombó György képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 5
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. TOP-1.4.1.1-15 pályázat mini bölcsőde kialakítása
tervezői ajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

2. Viziközmű önkormányzati tulajdonlása

Vörös Tibor
polgármester

3. Beiskolázási segély

Vörös Tibor
polgármester

4. Vegyes ügyek
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 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 : TOP-1.4.1.1-15 pályázat mini bölcsőde kialakítása tervezői ajánlatok
elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi – 21/2017. sz. üi.)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
68/2017./VII.6./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1.1-15 pályázat mini bölcsőde kialakítása
projekthez kért
- Stilpber Kft. Pápa, Huszár ltp. 2. 4/4.
építési engedélyezési tervdokumentáció: 1.100.000.-Ft + ÁFA
építési kivitelezési tervdokumentáció: 2.100.000.-Ft + ÁFA
rehabilitációs környezettervező szakértői felügyelet: 120.000.-Ft + ÁFA
- Timpanon Építésziroda Pápa, Rákóczi u. 26.
építési engedélyezési tervdokumentáció: 1.250.000.-Ft + ÁFA
építési kivitelezési tervdokumentáció: 2.500.000.-Ft + ÁFA
rehabilitációs környezettervező szakértői felügyelet: 120.000.-Ft + ÁFA
- Csizmadia és Társai Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
építési engedélyezési tervdokumentáció: 1.350.000.-Ft + ÁFA
építési kivitelezési tervdokumentáció: 2.650.000.-Ft + ÁFA
rehabilitációs környezettervező szakértői felügyelet: 130.000.-Ft + ÁFA
tervezői ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó Stilpber Kft. ajánlatát fogadja el.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

2./ N a p i r e n d : Viziközmű önkormányzati tulajdonlása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 284/2017. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor ismerteti a Pápai Vízmű Zrt. által készített javaslatot. Elmondja, hogy egyeztetett
az érintett önkormányzatok polgármestereivel, akik egyetértettek a javaslattal. Mindezek
figyelembe vételével javasolja annak elfogadását.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
69/2017./VII.6./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a dönt arról, mint az SZ 02 víziközmű-rendszer
résztulajdonosa, hogy 2018. 01.01. napjától vagyonkezelői szerződést kíván kötni a Pápai
Vízmű Zrt.-vel az alábbiak szerint:
a. A viziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja.
b. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége
csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.
c. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen átadja a szolgáltatónak.
d. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója (önkormányzat) vagyonkezelési díjat nem fizet
és a vagyonkezelő (vízmű) is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog gyakorlását.
e. Az SZ 02 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Ugod Község
Önkormányzata látja el.
f. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az önkormányzat dönt a
víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az
érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Vörös Tibor elnök

3./ 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 (6 és 10 eFt/fő) biztosítsanak a gyerekeknek, a kifizetést pedig 2017. augusztus 15-ig
eszközöljék.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
70/2017./VII.6./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület 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 6.000,- Ft/fő,
általános iskolások, középiskolások, nappali tagozaton tanuló főiskolások és egyetemi
hallgatók részére 10.000,- Ft/fő összegben.
A segélyeket a polgármesteri hivatal házipénztárában lehet felvenni - törvényes képviselők 2017. augusztus 1-jétől 2017. augusztus 15-ig.
Határidő: 2017. augusztus 15.
Felelős : Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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Vegyes ügyek
a./ Rendelet-tervezet a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési
stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályairól
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy egyúttal vissza kell vonni az ugyanerről szóló
határozatot.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
10/2017./VII.14./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
településfejlesztési
koncepcióval,
integrált
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelete a jkv. mellékletét képezi.

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
71/2017./VII.6./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 28/2017. (IV.26.) határozatát a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési
eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi
egyeztetésének szabályzatáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Vegyes ügyek:
b./ Telek vásárlás a bölcsőde megvalósításához
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 21/2017. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester javasolja az előző határozat módosítását az előterjesztésnek
megfelelően.
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
72/2017./VII.6./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 64/2017./VI.20./sz. határozatát az
alábbiak szerint: a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ugod mini
bölcsőde kialakítása során szükségessé váló kb. 6 méter széles sáv terület tulajdonának
megszerzése érdekében eljárjon, s az ezzel kapcsolatos szerződés megkösse és aláírja.
Elfogadja, hogy az szükséges, jelzett terület átadásáért a tulajdonos ellenértéket nem kér, így
annak tulajdonjoga az Önkormányzat által ingyenesen kerül megszerzésre és vállalja a
kialakuló telekhatáron a feltételként kért– 2 méter magas, nem átlátható – kerítés létesítését a
bölcsőde építésekor. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a
beruházás során a kerítés megépítéséről, amelynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Szintén a tartalék terhére biztosítja a tulajdonjog
megszerzésével (megosztással) kapcsolatos valamennyi egyéb szükséges költségeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bejelentések:
Szőke Zoltán képviselő érdeklődik az iskolai pályázat iránt.
Sári Ferenc képviselő: a polgármesteri hivatal felújításának pályázatáról mit tudnak?
Kovács Nándor képviselő kérdései:
- a közterületi padok mikor lesznek felújítva?
- miért van az, hogy a Klapka u-i árkok egy részét befedték, a többit nem?
Vörös Tibor polgármester válaszai:
- az iskolai pályázat tervezését elkezdték,
- a polgármesteri hivatal felújításának pályázatáról még nem kaptak értesítést,
- a közterületi padok felújítása idén megtörténik,
- a lakó és a beruházó közötti megegyezés alapján fedték le egyes házak előtt az árkokat
térítés ellenében.

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18
órakor bezárta.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző
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