VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 26/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 4-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik,
Dr. Baráth Emőke,
Lakner Zoltán és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Staub József önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Ley Attiláné HVB elnöke
Oszvald József német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Iván roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és az 1.napirend tárgyalásánál jelen volt:
Ley Attiláné HVB elnöke
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő
megjelent, 1 fő pedig távolmaradt, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 167/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 4-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő eskütétele.
előadó: Ley Attiláné HVB elnöke
2.) Szóbeli előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat
módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Szóbeli előterjesztés Béke utca előtti tér burkolására árajánlatok beszerzéséről
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés bérleti szerződés megkötésére vonatkozó polgármesteri
intézkedés utólagos jóváhagyásáról
előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő eskütétele.
Előadó: Ley Attiláné HVB elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ley Attiláné HVB elnök tekintettel arra, hogy Dr. Baráth Emőke az alakuló ülésen fertőző
betegsége miatt nem tudott részt venni, felkérte Dr. Baráth Emőke képviselőt, hogy tegye le
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete
szerinti esküt.
A képviselő az esküt letette. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat
módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester elmondta, hogy szükséges módosítani a vis maior támogatást igénylő
határozatot az összeg változása miatt, illetve a MÁK-tól kapott hiánypótlási felhívásban
foglaltak miatt is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2014.
szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében
kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására és helyreállítási
munkálatokra
2 032 953
Ft,
azaz
kettőmillió-harminckettőezerkilencszázötvenhárom forint önrész vállalása mellett 18 296 572 Ft, azaz
tizennyolcmillió-kettőszázkilencvenhatezerötszázhetvenkettő forint vis maior
támogatást igényel.”
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
„Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a károsodott
ingatlanok és ingóságok költséghatékonyság és megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.”
A Képviselő-testület 137/2014. (IX.19.) számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 168/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2014.
szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében
kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására és helyreállítási
munkálatokra
2 032 953
Ft,
azaz
kettőmillió-harminckettőezerkilencszázötvenhárom forint önrész vállalása mellett 18 296 572 Ft, azaz
tizennyolcmillió-kettőszázkilencvenhatezerötszázhetvenkettő forint vis maior
támogatást igényel.”
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

„Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a károsodott
ingatlanok és ingóságok költséghatékonyság és megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.”
A Képviselő-testület 137/2014. (IX.19.) számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Béke utca előtti tér burkolására árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester elmondta, hogy az adósságkonszolidációs pályázatban szerepelt többek között a
Béke utca előtti tér burkolása is. Fenitek miatt szükséges pályázat kiírása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városlőd Béke utca előtti tér
burkolására jelen határozta melléklete szerint pályázatot ír ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az alábbi
vállalkozók, vállalkozások részére küldje meg és kérjen tőlük ajánlatot:
Földi Zoltán 8400 Ajka, Kele u. 9.
Lőd-Ép Bt. 8445 Városlőd, Kolostor u. 54.
Invest Építő Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 55.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 169/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városlőd Béke utca előtti tér
burkolására jelen határozta melléklete szerint pályázatot ír ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az alábbi
vállalkozók, vállalkozások részére küldje meg és kérjen tőlük ajánlatot:
Földi Zoltán 8400 Ajka, Kele u. 9.
Lőd-Ép Bt. 8445 Városlőd, Kolostor u. 54.
Invest Építő Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 55.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés bérleti szerződés megkötésére vonatkozó polgármesteri
intézkedés utólagos jóváhagyásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester elmondta, hogy megkereste Frum Ferenc, hogy lejárt az önkormányzattól bérelt
Városőd, Iglauer parki konyha bérleti szerződése és kérte új szerződés megkötését. Tekintettel
arra, hogy amennyiben nem kötöm meg a szerződést abból anyagi kára keletkezik az
önkormányzatnak, ezért megkötöttem a szerződést, amihez kérem a képviselők utólagos
jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a
polgármester azon intézkedését, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő, 8445
Városlőd, Fenyves u. 10-11. szám alatt található konyha és fogadótér helyiségeket
jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint bérbe adta Frum Ferenc
egyéni vállalkozó (székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám:
64347600-2-39) részére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 170/2014. (XI.4.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a
polgármester azon intézkedését, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő, 8445
Városlőd, Fenyves u. 10-11. szám alatt található konyha és fogadótér helyiségeket
jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint bérbe adta Frum Ferenc
egyéni vállalkozó (székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám:
64347600-2-39) részére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 18.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

