VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 24-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke és
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Staub József 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 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 26/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 24-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés az óvodai nyári zárva tartási idő meghatározásáról

Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatallal a települési ügysegédi
feladatellátásra kötendő megállapodásról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a Városlődi Római Katolikus Egyházközség adventi koncert szervezésére
érkezett pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány gyermeknap szervezésére érkezett
pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Horváth Józsefné városlődi lakos nemzetiségi kiadvány kiadására érkezett
pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Freund Vendelné Városlőd 0191/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási
kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
közterületei tisztántartásáról szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 21/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására árajánlatok
beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés az óvodai nyári zárva tartási idő 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 meglátása szerint túlzottan
hosszú a zárva tartási idő, nehéz megoldani a szülőknek.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy meglátása szerint a munkálatokat rövidebb
idő alatt is el lehet végezni.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő elmondta, hogy amennyiben nem lesz 4 hét az
óvodai leállás, úgy az óvónők nem tudják kivenni a szabadságukat.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen
érintett,tekintettel arra, hogy ő is óvónő, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselőtestület zárja ki.

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 27/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Óvoda nyári zárva tartását 2015.július 6-tól 2015.július 31-ig (nyitás: 2015.augusztus
3. 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 Veszprém Megyei Kormányhivatallal a települési ügysegédi
feladatellátásra kötendő megállapodásról
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 28/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli: Takács Szabolcs
kormánymegbízott) a jelen határozat mellékletét képező települési ügysegédi
feladatok ellátásáról szóló megállapodást.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Római Katolikus Egyházközség adventi koncert
szervezésére érkezett pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat minden évben a kalács, bor és tea költségét szokta állni.
Meglátása szerint ez a költség nem több, mint 70.000,-Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a
támogatás összege 70.000,-Ft.
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 29/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Római Katolikus
Egyházközség által szervezett adventi koncert lebonyolításához a jelen határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 70.000,-Ft,
azaz hetvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány gyermeknap szervezésére
érkezett pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat minden évben a fagylalt költségeit állja.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet, hogy számolási hiba van a
kérelemben. A pályázó nem szerepeltette z egyéb forrás felhasználásának módját, így a
költségvetés teljes összege 200.000,-Ft, amihez pályázónak 210.000,-Ft önereje van.
Polgármester meglátása szerint ez elírás és javasolta, hogy fentiek ellenére 50.000,-Ft
összeget állapítson meg a testület.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel,
hogy a támogatás összege 50.000,-Ft.
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 30/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Gyermekeinkért
Alapítvány által szervezett gyermeknap lebonyolításához a jelen határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 50.000,-Ft,
azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés Horváth Józsefné városlődi lakos nemzetiségi kiadvány kiadására
érkezett pályázati igényéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Weisz Tibor alpolgármester elmondta, hogy a füzet kiadásához a nemzetiségi önkormányzat
is kíván majd támogatást nyújtani, de jelenleg még nem tudják mennyi feladatalapú központi
támogatást ítélnek meg részükre és ezért nem tud konkrét összeget mondani.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel,
hogy a támogatás összege 50.000,-Ft.
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 31/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Józsefné 8445
Városlőd, Kossuth Lajos u. 34. szám alatti lakos részére nemzetiségi kiadvány
kiadásához a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt
feltételek szerint 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást
nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Előterjesztés Freund Vendelné Városlőd 0191/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe
vonási kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület 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 32/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Városlőd
külterület 0191/40 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását azzal a feltétellel, hogy az
ingatlan tulajdonosa vállalja a belterületbe vonással kapcsolatos összes költséget, a
belterületbe vonáshoz szükséges vázrajzokat elkészítteti és beterjeszti a képviselőtestülethez végleges jóváhagyásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2015.március 31.
7.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat közterületei tisztántartásáról szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület 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:

8.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 21/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület 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:

9.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására
árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület 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 33/2015. (II.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „8.számú főút HerendJánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez és a meglévő út
115 KN teherbírású burkolat megerősítéséhez az építési engedélyezési tervek
elkészítése” tárgyú beruházásban a jelen határozat mellékletét képező árajánlatkérő
levéllel Városlőd Község Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása
érdekében árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól:
VÁROS-TEAMPANNON KFT. (1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 7.
email: teampannon@teampannon.hu)
MULTIFORM
KFT.
multiform@multiform.hu)
Völgyzugoly
Műhely
email:berczisz@vzm.hu)

(8200

Kft.

Veszprém,

(2083

Solymár,

Kádártai

Bimbó

út

u.

27.

20.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.25 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

