VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 1/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 20-án 18.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke és
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán és
Staub József és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes
létszámban megjelentek, 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 7 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.január 20-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
közterületei tisztántartásáról szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 7/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli
forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd 666 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában hagyatéki hitelezői igény benyújtásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Galambos István kérelmére a Városlődi Kossuth Lajos Művelődési Ház
nagytermének térítésmentes bérbeadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzat közterületei tisztántartásáról szóló rendeletének megalkotásáról

1.) Napirend:

az

Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 2/2015. (I.20.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen határozat
mellékletét képező, Városlőd Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról
szóló önkormányzati rendelettervezetében foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy azt
véleményezésre küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat részére,
majd a véleményének beérkezését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a
rendelettervezetet elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 7/2011.(VIII.25.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

3.) Napirend: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson
kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd 666 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában hagyatéki hitelezői
igény benyújtásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 3/2015. (I.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az
ingatlan gondozásáról több mint 15 éven át gondoskodott hagyatéki hitelezői igényt
támaszt a Városlőd 666 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 160 m2
nagyságú ingatlan örököseivel szemben és kéri a nevezett ingatlan Városlőd Község
Önkormányzat tulajdonába történő átadását.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza az önkormányzat közjegyző előtti képviseletére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés Galambos István kérelmére a Városlődi Kossuth Lajos
Művelődési Ház nagytermének térítésmentes bérbeadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 4/2015. (I.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Művelődési
Ház nagytermét (8445 Városlőd, Templom tér 4.) 2015.január 26-án 16.00 órától
19.00 óráig nyilvános kulturális rendezvény lebonyolítása céljából térítésmentesen
bérbe adja Galambos István 8445 Városlőd, Rózsa u. 21. szám alatti lakos részére.
A képviselő-tesület a térítésmentesség feltételéül azt szabja, hogy a rendezvény nem
lehet politikai kampánycélú.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
6.) Napirend: Vegyes ügyek
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy megnézte az óvoda megújult
honlapját, aki szerinte nagyon jól sikerült, de meglátása szerint nem nagyon informatív és
kérte, hogy a feltöltők figyeljenek arra, hogy a képeknél a rajta szereplők az egyetértésüket
adják a nyilvános megjelentetéshez.
Peidl Antal önkormányzati képviselő, óvónő elmondta, hogy a szülőktől kérnek
nyilatkozatot annak érdekében, hogy a gyerekek képei szerepelhessenek a honlapon.
Csekényi István polgármester javasolta, hogy legyen egy település bejárás, melynek
keretében meghatározhatók lennének a fejlesztések. Előzetesen 2015.február 3-án 16.30 órát
javasolta. Polgármester elmondta, hogy meglátása szerint fontos lenne egy önkormányzati
híreket tartalmazó újság megjelentetése is, melyhez újságírókat kellene találni.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy jó lenne a felső buszmegálló
leszálló oldalára is egy autóbuszöblöt készíteni, mert nagyon nehéz a leszállás.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.05 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

