VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 3/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.február 11-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő
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 közül 6 fő
megjelent, 1 fő 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 16/2016. (II.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.FEBRUÁR 11-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartási idejének

meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a polgármester 2016.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés települési rendezési terv módosítására vonatkozó igény megtárgyalásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 2016-2019. évekre
vonatkozóan
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartási
idejének meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy az óvodavezető által felsorolt
munkálatokhoz meglátása szerint nem kell 4 hét. Meglátása szerint nagyon nehéz biztosítani a
szülőknek a gyerekek egész hónapos felügyeletét Véleménye szerint legfeljebb 2 hét lehetne a
szünet és felváltva vennék ki a szabadságukat a maradék két hétben az óvónők.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő, aki óvónőként dolgozik elmondta, hogy szükséges
a 4 hét, hiszen ők nevelési időszakban nem tudják kivenni a szabadásukat és a 4 hét alatt
meszelés és fertőtlenítés is zajlik majd. Hozzátette, hogy a szülők általában meg tudják oldani
a gyermekek felügyeletét.
Staub József önkormányzati képviselő elmondta, hogy az iskolás gyermekek esetében 2,5
hónapig kell megoldani a nyári felügyeletet.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő, tekintettel arra, hogy óvónőként dolgozik
bejelentette érintettségét és kérte, hogy a képviselő-testület zárja ki a döntéshozatalból.
A képviselő-testület Peidl Antalné önkormányzati képviselő kérésére 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta Peidl Antalné önkormányzati képviselőt a
döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

Jelen volt 6 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 2
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 17/2016. (II.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Óvoda nyári zárva tartását 2016.július 4-től 2016.július 31-ig (nyitás: 2016.augusztus
1. hétfő) határozza meg.
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden
szülőt értesítsen.
Felelős: Staub Ildikó
intézményvezető
Határidő: azonnal
2.) Napirend: Előterjesztés a polgármester 2016.évi szabadságolási tervének elfogadásáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 18/2016. (II.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csekényi István polgármester
2016.évi szabadságának ütemezését e határozat mellékletét képező ütemezési rend
szerint elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés települési rendezési terv módosítására vonatkozó igény
megtárgyalásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag amellett érveltek, hogy a döntés meghozatalához
szükséges a költségviselő részéről egy kötelezettségvállaló nyilatkozat, ami az összes
kapcsolódó költség átvállalására vonatkozik, hiszen rengeteg munkát és kiadást vesz nyakába
az önkormányzat, úgy, hogy a Kalandparknak és a hatóságnak csak egy döntés kell és már
nem érdekeltek abban, hogy a folyamat ténylegesen is befejeződjön. A közpénzből
gazdálkodó szetrv részére biztosíték kell a döntés meghozatalához.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a döntést napolja el addig, amíg a rendezési terv módosításában érdekelt fél nem tesz
kötelezettségvállaló nyilatkozatot.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elnapolta a döntést, amíg a a rendezési terv
módosításában érdekelt fél nem tesz kötelezettségvállaló nyilatkozatot.
4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról 20162019. évekre vonatkozóan
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 19/2016. (II.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját
bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2016-2019. évekre
vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: értelemszerű

5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

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 rendelet tervezetet fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

