Szám: U/152-9/2019.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 8. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/152-9/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 8. 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 képviselők
Távol maradt: Bán István, Csombó György 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 5
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú,
„Ugodi Iskola energetikai fejlesztése” című
projekt keretében megvalósítandó közbeszerzési
ajánlati felhívás elfogadás

Vörös Tibor
polgármester

2. VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak
karbantartását segítő gépbeszerzések közbeszerzési
ajánlatokról döntés

Vörös Tibor
polgármester

3. Vegyes ügyek

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.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d: TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú, „Ugodi Iskola energetikai
fejlesztése” című projekt keretében megvalósítandó közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/604/2019. sz. üi. alapján)
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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
28/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Ugodi Iskola energetikai célú felújítása”
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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
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Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
29/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Ugodi Iskola energetikai célú felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 115.§-a szerint, nyílt eljárás formájában valósítja meg.
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők a következők:
KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8596 Pápakovácsi, Devecseri utca 18-20.
adószám: 13023654-2-19
B-West-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9322 Rábatamási, Béke utca 12.
adószám: 22965031 -2-08
Épkő-design Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
8500 Pápa, Búzavirág utca 5.
adószám: 23436882 -2-19
LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
8500 Pápa, Második utca 6.
adószám: 12483031-2-19
SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
8483 Somlószőlős, Rákóczi utca 4/A
adószám: 13175452 -2-19
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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
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Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
30/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Ugodi Iskola energetikai célú felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint
nevezi ki:
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Németh Tamás
- közbeszerzési szakértelem (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó): Piller Veronika
(00818)
- jogi szakértelem: Horváth Mária
- pénzügyi szakértelem: Szalai Balázsné
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
31/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Ugodi Iskola energetikai célú felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a fedezetet a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017
számú Támogatói Okirat és Ugod Község Önkormányzata a 2019. évi saját költségvetésében
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző
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2./ N a p i r e n d: VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 önkormányzati utak karbantartását segítő
gépbeszerzések közbeszerzési ajánlatokról döntés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/45/2019. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a beadott ajánlatokra vonatkozóan szükséges
megállapítani azok érvényességét. Ismerteti a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvét és
a bírálati lapokat.
Felsorolja az érvényes ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk értékelésre kerülő
elemeit:
1. Ajánlattevő neve: SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc Sajó út 4.
Rész neve: Ugod Község Önkormányzata (1)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 12.770.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 3
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 0
Felsorolja az érvénytelen ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk értékelésre kerülő
elemeit::
1. Ajánlattevő neve: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 6045 Ladánybene Fő utca 52.
Rész neve: Ugod Község Önkormányzata (1)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 11.679.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 3
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 0
2. Ajánlattevő neve: Contstar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 1122 Budapest Határőr Út 38.
Rész neve: Ugod Község Önkormányzata (1)
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 14.070.000
2. Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra)
(min. 3 óra, max.72 óra): 24
3. Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap (1 év) időtartamon felül: min 0, max. 36 hónap): 0
Kéri a képviselőket döntésük meghozatalára.
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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
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Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
32/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
konstrukció számú, 1825968470 azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez
kapcsolódó, „Erőgép és munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kapcsán kiirt közbeszerzési
eljárásra a SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc Sajó út 4.)
vállalkozás által beadott ajánlat érvényes, és megfelel a felhívásban és a dokumentációban
foglaltaknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Vörös Tibor polgármester ismerteti az érvényes ajánlatot tevő vállalkozások sorrendjét és a
pontozás alakulását:

Javasolja, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvében szereplő összeségében a
legkedvezőbb – jótállást és hibaelhárítást figyelembe véve – ajánlatot adó SZAL-AGRO
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el a testület.
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
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő
Szőke Zoltán képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
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Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 „igen”
szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
33/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 konstrukció számú,
1825968470 azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, „Erőgép és
munkagépek beszerzése” tárgyú projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot adó SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc
Sajó út 4.) ajánlattevőt választja nyertes ajánlattevőnek, nettó 13.770.000.-Ft szerződéses
összeggel.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

3./ N a p i r e n d: Vegyes ügyek
a./ Polgármester szabadságolási ütemterve
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
34/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
2019. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú, „Ugodi Iskola energetikai fejlesztése” című
projekt keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatra érkezett ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/604/2019. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat Németh Tamás 8500 Pápa,
Táncsics u. 52. bruttó 550.000.-Ft, Németh Csaba 8500 Pápa, Rákóczi u. 26. bruttó
635.000.Ft, Horváth András 8500 Békás, Deák u. 1/a. 700.000.-Ft. Javasolja az alacsonyabb
árat adó ajánlatát elfogadni. Fedezetét a támogatás biztosítja.

9
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
meghozta következő határozatát:

szavazattal,

ellenszavazat

nélkül

35/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú,
„Ugodi Iskola energetikai fejlesztése” című projekt keretében megvalósítandó műszaki
ellenőri feladatra érkezett ajánlatok:
- Németh Tamás 8500 Pápa, Táncsics u. 52. bruttó 550.000.-Ft,
- Németh Csaba 8500 Pápa, Rákóczi u. 26. bruttó 635.000.Ft,
- Horváth András 8500 Békás, Deák u. 1/a. 700.000.-Ft közül Német Tamás ajánlatát
fogadja el. A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés
megkötésére és aláírására. Fedezetét a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú, „Ugodi
Iskola energetikai fejlesztése” című projektre kapott támogatás biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

c./ TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00028 kódszámú, „Közös önkormányzati hivatal épületének
energetikai célú felújítása Ugodon” című projekt beltéri ajtóinak cseréjére érkezett ajánlatok
elbírálása és térkő burkolat építése a hivatal előtti parkolóba, saját erőből
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/20/2019. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázatnak nem volt
része a beltéri ajtók cseréje. Erre kért ajánlatokat, melyeket ismeretet: Helltherm Bt. 8500
Pápa, Korona u. 45/a. bruttó 2.363.356.-Ft, Ablakász 8500 Pápa, Veszprémi út 41. bruttó
2.523.780.-Ft, Gurand Bau Kft. 8500 Pápa, Rozmaring u. 1/a. bruttó 2.729.929.-Ft. Javasolja
az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadni. Javasolja továbbá, hogy a meglévő bitumenes
parkolót újítsák fel, térkő burkolattal. Ezt a közcélú dolgozókkal el tudja végeztetni, igy csak
a térkövet kell beszerezni. Ennek várható költsége 700.000.-Ft. Javasolja ennek biztosítását. A
felújítások fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka biztosítja.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
36/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatal felújítása során a TOP-3.2.1-15-VE1-201600028 kódszámú, „Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása
Ugodon” című projektben nem szereplő belső ajtók cseréjére kért ajánlatok
- Helltherm Bt. 8500 Pápa, Korona u. 45/a. bruttó 2.363.356.-Ft, - Ablakász 8500 Pápa, Veszprémi út 41. bruttó 2.523.780.-Ft, - Gurand Bau Kft. 8500 Pápa, Rozmaring u. 1/a. bruttó 2.729.929.-Ft. közül a Helltherm Bt.
ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a testület a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és
aláírására. Fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatal felújítása során a TOP-3.2.1-15-VE1-201600028 kódszámú, „Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai célú felújítása
Ugodon” című projektben nem szereplő parkoló felújítására – térkővel – 700.000.-Ft összeget
biztosit az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka terhére. Felhatalmazza a testület a
polgármester az ezzel kapcsolatos beszerzésre, valamint közcélú foglalkoztatottakkal történő
megépítésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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d./ Utánpótlás nevelés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az utánpótlás nevelés – futball – feltételeinek
biztosítása céljából tornacsarnok bérletére az önkormányzat biztosítson 880.000.-Ft-ot, amely
alapján az önkormányzat ki tudja bérelni Nagytevel Önkormányzat tornacsarnokát. Fedezetét
az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka biztosítja.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
37/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 880.000.-Ft
összeget biztosít Nagytevel Önkormányzat tulajdonát
képező tornacsarnok bérletére az utánpótlás – futball –
nevelés céljára. A testület felhatalmazza a polgármestert
az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetés
tartaléka biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

e./ Magyar Falu Program
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet a Magyar Falu Programról. A pályázati
kiírás alapján orvosi műszerre is lehet pályázatot benyújtani. Javasolja, hogy új fogorvosi szék
beszerzésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat a program keretében.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
38/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében
fogorvosi eszközök – fogorvosi szék – beszerzésére. A
pályázat benyújtására a testület felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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f./ Defibrilátor beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Kovács Nándor képviselő tájékoztatja a testületet, hogy ismét lehetőség van defibrilátor
beszerzésére irányuló pályázat benyújtására. Javasolja, ismét pályázzon az önkormányzat, a
kiírást eljuttatja a hivatalhoz.
Vörös Tibor polgármester is egyetért a pályázat benyújtásával, s javasolja azt.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
39/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani defibrilátor beszerzésére. A
testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtására. A pályázathoz
szükséges önrészt az önkormányzat a 2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Vörös Tibor polgármester

g./ Választási bizottság tagjainak megválasztása
E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző
(Szóbeli előterjesztés)
Horváth Mária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a választási bizottság póttagja, Nedvesi
Zoltánné elhunyt. Fentiek miatt a kieső személy helyére javasolja Németh Anett személyét.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
40/2019./IV.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a megüresedett választási bizottság póttagja helyére az
alábbi személyt választja:
- Németh Anett Ugod, Kossuth u. 30.
Fentiek alapján a választási bizottság összetétele az alábbi:
1. Hasprai Lászlóné elnök Ugod, Klapka u. 16.
2. Bertalan Matild elnökhelyettes Ugod, Klapka u. 15.
3. Farner Györgyné tag Ugod, Dózsa u. 14.
4. Kamondi Gyuláné tag Ugod, Klapka u. 56.
5. Vági Miklósné tag Ugod, Dózsa u. 12.
6. Márkus Zoltánné póttag Ugod, Árpád köz 13.
7. Németh Anett póttag Ugod, Kossuth u. 30.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Mária jegyző

Vörös Tibor polgármester 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése a) pontja alapján
hatósági ügy lefolytatásához zárt ülés tartását rendeli el 18 óra 05 perckor.

kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

