Szám: U/152-6/2019.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 13. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/152-6/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13. 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, Kovács Nándor, Csombó György képviselők
Távol maradt:, Bán István képviselő
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Közös hivatal dolgozója:
- Gurdon Barbara előadó – 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:
Előadó:

Tárgy:
1.

Ugod Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Vörös Tibor
polgármester

2.

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolója

Vörös Tibor
polgármester

3.

Vegyes ügyek

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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat 2019. évi költségvetése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
3/2019./II.28./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

2./ N a p i r e n d : Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018.
évi beszámolója
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/336/2018. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
14/2019./II.13./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

3./ 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
4/2019./II.28./Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
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./ VM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltség támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/371/2019. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
15/2019./II.13./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a VM.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltsége
támogatására 10.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat
2019. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos megállapodást megkösse és aláírja, egyben
utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon a
jelzett összeg utalásáról.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős : Vörös Tibor polgármester

c./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/307/2019. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
16/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,- Ft
támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest részére
az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon az
ezzel kapcsolatos megállapodás megkötéséről és a
támogatási összeg utalásáról.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

d./ VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak karbantartását segítő gépbeszerzések
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/45/2019. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16
önkormányzati utak karbantartását segítő gépek beszerzéséhez érkeztek az önkormányzatok.
A konzorciumban szereplő eszközök értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért
közbeszereztetni kell. Kéri, hogy az ehhez szükséges előterjesztésben szereplő anyagokat
fogadja el a testület.
Közbeszerzési szabályzat elfogadása.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
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Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy
egyesével szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
17/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzatot a mellékelt
tartalommal elfogadja.
A szabályzat a határozat 1. számú melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
18/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi Közbeszerzési tervét a mellékelt
tartalommal elfogadja.
A Közbeszerzési terv a határozat 1. számú melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

6
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
19/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Erőgépek és munkagépek beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját a mellékelt
tartalommal elfogadja. Egyúttal megbízza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
az eljárás megindítására és lebonyolítására.
Az ajánlattételi felhívás a határozat 1. számú melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők elfogadása.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
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Ugod Község Önkormányzatának Képviselő- testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
20/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 113.§ bekezdése szerint, nyílt eljárás formájában valósítja
meg.
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők:
Győri Agroker Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zrt.
9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12.
Contstar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1122 Budapest Határőr út 38.
Erdős Gép Kereskedelmi Kft.
8753 Balatonmagyaród Petőfi utca 28.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
Bíráló Bizottság elfogadása.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
21/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint
nevezi ki:
- pénzügyi szakértelem: Szalai Balázsné
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Hauber Csaba
- közbeszerzési szakértelem (FAKSZ): Piller Veronika (00818)
- jogi szakértelem: Horváth Mária
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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Fedezetigazolás.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a döntést kéri név szerinti szavazással kell meghozni a
kbt. 27§ (5) kezdése alapján.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Csombó György képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
22/2019./II.13./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Erőgépek és munkagépek beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a fedezetet a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
konstrukciószámú, 1825968470 sz. projektazonosítójú Támogatói Okirat, és a 2019. évi saját
költségvetésében biztosítja a mellékelt táblázat szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
e./ Szőlőhegy villamosítása
(E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy módosítani kellett a szőlőhegy
villamosításának tervein. A bekerülési költség ismert, az E-on 2.609.088.-Ft összegért vállalja
a tervezést és a kivitelezést. Az érintett személyek 70.000.-Ft összeget fizettek. A különbözet,
Ugod esetében 362.075.-Ft összeg megfizetését javasolja az önkormányzat részéről. Javasolja,
hogy az önkormányzat ennek megfelelően módosítsa a 90/2018. /XI.15./ sz. határozatot.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
23/2019./II.13./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 90/2018. /XI.15./ sz.
határozatát:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 362.075.-Ft összeget biztosít az ugodi szőlőhegy
villamosítása céljára, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka
terhére biztosítja. Tudomásul veszi, hogy a villamositásban érdekelt magánszemélyek a
villamositáshoz 70.000.-Ft összeggel hozzájárulnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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f./ Településkép védelméről szóló 15/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta
következő rendeletét:
5/2019./II.28./Ugod Önkormányzat Képviselő-testület
rendelete:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
településkép védelméről szóló 15/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendelet módosítása a jkv. mellékletét
képezi.

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

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

