Szám: U/152-13/2019.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 18. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

2
Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: U/152-13/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 18. 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, Bán István, Csombó György képviselők
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
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1. Döntés BM-es pályázat benyújtásáról: Klapka
utcában lévő járdák felújítására

Vörös Tibor
polgármester

2. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú,
„Ugodi Iskola energetikai fejlesztése” című
projekt keretében megvalósítandó közbeszerzési
ajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

3. Iskolában lévő konyha felújítására érkezett
ajánlatok elbírálása

Vörös Tibor
polgármester

4. Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről (pénzügyi elszámolás is)

Kovács Nándor
SE elnök

5. 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 : Döntés BM-es pályázat benyújtásáról: Klapka utcában lévő járdák
felújítására
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1392/2019. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
59/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 44/2019./IV.24./ sz. határozatát,
miszerint pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontok
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az önkormányzat
tulajdonát képező Ugod, Klapka (802 hrsz.) utcában lévő járda felújítására, új térkő
burkolattal ellátva. A testület elfogadja a felújítással kapcsolatos tervezői költségvetést, mely
szerint a felújítás bekerülési költsége 17.646.950.-Ft. A pályázatban megjelölt minimális
önrészt, melynek összege 2.647.043.-Ft, az önkormányzat a 2019. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fentiek
szerinti pályázat benyújtásáról gondoskodjanak.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
Horváth Mária jegyző

2./ N a p i r e n d : TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 kódszámú, „Ugodi Iskola energetikai
célú felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről döntés
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/604/2019. 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: LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 8500 Pápa Második Utca 6.
Nettó ajánlati ár (Ft): 78 740 127
Felelős műszaki vezető/építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalat (egész
hónapokban): 102
Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap időtartamon felül):24
2. Ajánlattevő neve: SOMÉP 2003 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8483 Somlószőlős, Rákóczi utca 4/A.
Nettó ajánlati ár (Ft): 92 087 910 Ft
Felelős műszaki vezető/ építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalat (egész
hónapokban): 52
Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően
előírt minimum 12 hónap időtartamon felül): 24
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Felsorolja az érvénytelen ajánlatokat adó vállalkozásokat, és ajánlatuk értékelésre kerülő
elemeit:
Ajánlattevő neve: Épkő-design Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8500 Pápa, Búzavirág utca 5.
Nettó ajánlati ár (Ft): 81 869 505
Felelős műszaki vezető/építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalat (egész
hónapokban): 19
Jótállás vállalt időtartama előírt jótálláson felül (Egész hónapok száma a kötelezően előírt
minimum 12 hónap időtartamon felül): 12
Indoklás: Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem teljesítette a
hiánypótlásban foglaltakat, így nem igazolta megfelelően a kizáró okok hatálya alá nem
tartozását, valamint az alvállalkozóinak a kizáró okok hatálya alá nem tartozását. Továbbá
Ajánlattevő nem igazolta a felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatát, mert a benyújtott
dokumentumok közötti ellentmondást nem tisztázta a hiánypótlás során.
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
Bán István képviselő
Csombó György Pál képviselő
Szőke Zoltán képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Vörös Tibor polgármester
Bán István képviselő
Csombó György Pál képviselő
Szőke Zoltán képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
60/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017
azonosító számú projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, „Ugodi Iskola energetikai
célú felújítása” tárgyú projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárásra a LOMBARD-91 Építőipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa Második utca 6.) és a SOMÉP 2003
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8483 Somlószőlős, Rákóczi utca 4/A.) által beadott
ajánlat érvényes, és megfelel a felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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Vörös Tibor polgármester ismerteti az érvényes ajánlatot tevő vállalkozások sorrendjét és a
pontozás alakulását:

Javasolja, hogy a közbeszerzési bírálóbizottság jegyzőkönyvében szereplő összeségében a
legkedvezőbb – szakmai tapasztalatot és jótállást figyelembe véve – ajánlatot adó LOMBARD-91
Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát fogadja el a testület.
Horváth Mária jegyző elmondja, hogy a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján ebben az esetben is név
szerinti szavazást kell tartani.
Horváth Mária jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, kéri, hogy egyesével
szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Vörös Tibor polgármester
Bán István képviselő
Csombó György Pál képviselő
Szőke Zoltán képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Horváth Mária jegyző ismerteti a szavazás eredményét:
Vörös Tibor polgármester
Bán István képviselő
Csombó György Pál képviselő
Szőke Zoltán képviselő
Kovács Nándor képviselő
Pethő Attila képviselő
Sári Ferenc képviselő

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
61/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú
projektből finanszírozott beszerzéshez kapcsolódó, „Ugodi Iskola energetikai célú felújítása”
tárgyú projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adó
LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa
Második utca 6.) ajánlattevőt választja nyertes ajánlattevőnek, nettó 78 740 127.-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 : Iskolában lévő konyha felújítására érkezett ajánlatok elbírálása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/184/2019. sz. üi. alapján)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a konyha felújítására 40.000.000.-Ft egyszeri
vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást kapott az önkormányzat, ehhez az
önkormányzat 2.190.410.-Ft önerőt vállalt, melyből 655.496.-Ft-ot az eszközökhöz,
1.454.024.-Ft-ot az építéshez. Az eszközbeszerzés fedezetét a pályázati támogatás és az önerő
biztosítja 13.109.923.-Ft összegben, s az ajánlatok elbírálása alapján még 1.673.068.-Ft
biztosítása volt szükséges az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartaléka terhére, korábbi
döntés alapján erről már döntöttek. A felújításra is kért ajánlatokat, melyeket ismertet:
Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 27.865.033.-Ft, Csizmadia és Társa Kft. Pápa,
Negyedik u. 62/b. bruttó 29.358.017.-Ft, Szanyépszer Kft. Szany, Kis út. 18. bruttó
30.799.512.-Ft. Javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó ajánlatát fogadja el a testület. Az
építésre kapott támogatás összege 27.545.573.-Ft, amelyhez 1.454.024.-Ft önerőt biztosit az
önkormányzat. Az építés tartalmazza a tervezés költségét 1.200.000.-Ft összegben. Az építés
fedezetét a támogatás és az ehhez szükséges önerő biztosítja.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
62/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolában lévő konyha felújítására kért ajánlatok
- Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 27.865.033.-Ft,
- Csizmadia és Társa Kft. Pápa, Negyedik u. 62/b. bruttó 29.358.017.-Ft,
- Szanyépszer Kft. Szany, Kis út. 18. bruttó 30.799.512.-Ft közül a Lombard-91 Kft.
ajánlatát fogadja. Fedezetét az önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő központi
költségvetési támogatás, valamint az ehhez biztosított önerő terhére biztosítja. Felhatalmazza
a testület a polgármestert ez ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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4./ N a p i r e n d : Beszámoló az Ugodi Sportegyesület eddig végzett tevékenységéről
(pénzügyi elszámolás is)
E l ő a d ó : Kovács Nándor SE elnök
(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
63/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi az Ugodi Sportegyesület eddig végzett
tevékenységéről (pénzügyi elszámolás is) szóló
beszámolót a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

5./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek
a./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés az U/1053/2019. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
64/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete Ugod Helyi
Esélyegyenlőségi Programját jóváhagyja a melléklet
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

b./ Hivatal felújítása során keletkezett plusz felújítások finanszírozása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés, ajánlatok mellékelve)
Vörös Tibor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hivatal pályázati támogatásában az
alábbi műszaki tartalmak nem szerepeltek: házasságkötő terem felújítása, parkettázása,
festése, az egész épület festése. Ezekre kért ajánlatokat. Az egész – kivéve házasságkötő
terem - épület festésére Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 3.173.128. Ft. Bálint
János Györgyné Békás, Ady u. 26. bruttó 2.523.700.-Ft. Kapacitás miatt a következő ajánlatot
két egyéni vállalkozó tette az ingatlan fele-felére Németh Sándor ev. Nagygyimót, Rákóczi u.
23. bruttó 1.164.998.-Ft, a másik felére Szukics Imre ev. Pápa, Erkel F. u. 67. bruttó
1.164.998.-Ft. Vörös Tibor polgármester javasolja, hogy az alacsonyabb árat képező – az
ingatlan fele-felére szóló – ajánlatokat fogadja el a testület, fedezetét pedig az önkormányzat
2019. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa.
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A házasságkötő terem parkettájára a Bakonyerdő Zrt. a fele nagyságra – 42 négyzetméter –
felajánlotta, hogy térítésmentesen biztosítja az önkormányzatnak. A másik felére pedig
nagykereskedelmi áron 5145.-Ft/négyzetméter + ÁFA összegű ajánlatot tették. Utána nézett
ez nagyon kedvező ár.
A parkettázásra csak egy vállalkozó adott ajánlatot, a B-Lignum Bt. . Pápa, Erkel F. u. 44/a.
nettó 226.000.-Ft összegben. Javasolja elfogadni.
A házasságkötő termet is ki kell festetni, azért nem tapétáztatni, mert néhol vizes a fal és
ledobja a tapétát. Erre is kért ajánlatokat, melyet ismertet Németh Sándor ev. Pápa, Bocsor u.
103. bruttó 886.645.-Ft, Bálint János György ev. Békás, Ady u. 26. bruttó 1.004.295.-Ft,
Lombard-91 Kft. Pápa, Második u. 6. bruttó 1.258.354.-Ft.
Javasolja az alacsonyabb árat adó ajánlatát elfogadni, fedezetét szintén az önkormányzat
2019. évi költségvetése tartaléka terhére javasolja biztositani.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
65/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatal felújítása során a pályázati támogatásban
nem részesülő műszaki tartalmak megvalósítására kért ajánlatok
- egész épület – kivéve házasságkötő terem - festésére Lombard-91 Kft. Pápa, Második
u. 6. bruttó 3.173.128. Ft. Bálint János Györgyné Békás, Ady u. 26. bruttó 2.523.700.Ft. Kapacitás miatt a következő ajánlatot két egyéni vállalkozó tette az ingatlan felefelére Németh Sándor ev. Nagygyimót, Rákóczi u. 23. bruttó 1.164.998.-Ft, a másik
felére Szukics Imre ev. Pápa, Erkel F. u. 67. bruttó 1.164.998.-Ft,
- házasságkötő terem parkettájára a Bakonyerdő Zrt. a fele nagyságra – 42 négyzetméter
– felajánlotta, hogy térítésmentesen biztosítja az önkormányzatnak. A másik felére
pedig nagykereskedelmi áron 5145.-Ft/négyzetméter + ÁFA összegben,
- parkettázásra B-lignum Bt. Pápa, Erkel F. u. 44/a. nettó 226.000.-Ft, összegben
- házasságkötő terem festésére Németh Sándor ev. Pápa, Bocsor u. 103. bruttó 886.645.Ft, Bálint János György ev. Békás, Ady u. 26. bruttó 1.004.295.-Ft, Lombard-91 Kft.
Pápa, Második u. 6. bruttó 1.258.354.-Ft. összegben,
közül az épület festésére – kivéve házasságkötő terem – Németh Sándor és Szukics Imre
(fele-fele részre) ajánlatát
parketta beszerzésére a Bakonyerdő Zrt. ajánlatát,
parkettázásra a B-lignum Bt ajánlatát
házasságkötő terem festésére Németh Sándor ajánlatát fogadja el.
Fentiek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megrendelésre és szerződés
megkötésre, valamint annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester
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c./ Sportöltözőbe polcok beszerzése
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Szóbeli előterjesztés, ajánlat mellékelve)
Vörös Tibor polgármester elmondja, hogy a sportöltözőbe a sportszerek tárolására szükséges
polcrendszer készítésére a Shoptec Fémárugyártó Kft. Csót, Rákóczi u. 2. a cégnél dolgozó
Szőke Zoltán alpolgármester kért ajánlatot, de 1 millió forint fölötti összegbe került volna a
polcrendszer. Ezt követően adott ajánlatot Nagy Viktor Vaszar, Bercsényi u. 1. bruttó
625.729.-Ft összegben. Javasolja ennek elfogadását, s fedezetét az önkormányzat 2019. évi
költségvetése tartaléka terhére javasolja biztositani.
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
66/2019./VI.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a sportöltözőbe, sportszerek tárolására kért
ajánlatok
- Shoptec Fémárugyártó Kft. Csót, Rákóczi u. 2. bruttó 1 millió forint fölötti összeg
- Nagy Viktor Vaszar, Bercsényi u. 1. bruttó 625.729.-Ft összeg
közül Nagy Viktor ajánlatát fogadja el.
Fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése tartaléka biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megrendelésre és szerződés
megkötésre, valamint annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vörös Tibor polgármester

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

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

