VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március 17-én 16.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán és
Peidl Antalné 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 pedig távolmaradt, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek
megtárgyalására lenne még szükség:
1.) Előterjesztés a könyvtáros helyettesítésére megbízás szerződés megkötésére
előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
előadó: Csekényi István polgármester
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 34/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 17-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés óvodai beiratkozási időpontjának meghatározásáról
előadó: Csekényi István a polgármester
6.) Előterjesztés a 2015.évi virágosítási feladatok elvégzéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
7.) Előterjesztés a községi könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
előadó: Csekényi István a polgármester
8.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
előadó: Csekényi István a polgármester
9.) Előterjesztés 2012.évi normatíva visszafizetési kötelezettségről
előadó: Csekényi István a polgármester
10.)
Előterjesztés az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására
érkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István a polgármester
11.)
Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdasági programjának
előkészítéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
12.)
Előterjesztés a könyvtáros helyettesítésére megbízás szerződés megkötésére
előadó: Csekényi István polgármester
13.)
Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§
(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről
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
előterjesztett 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 35/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-07065-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.)
NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy a 2012. évben a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal megkötött Egyetértési nyilatkozat alapján hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
vagyonértékelés elvégeztetésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Beszerzési és Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban válassza ki a
vagyonértékelő személyét, vele szerződést kössön és neki az ellenszolgáltatást
kifizesse.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§
(1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon (szennyvíz) vagyonértékeléséről
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
előterjesztett 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 36/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti
vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.)
NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes
vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat
nevében írja alá.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
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
előterjesztett határozati javaslatokat 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 határozatokat hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 37/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-07065-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközműrendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 38/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
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
előterjesztett 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 39/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2015.március 31.

5.) Napirend: Előterjesztés óvodai beiratkozási időpontjának meghatározásáról
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
előterjesztett 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 40/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó intézményébe a beiratkozás
időpontját a 2015/2016. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg:
2015. április 20-tól 2015.április 22-ig minden nap 9-15 óráig
Az óvodai jelentkezés helye:
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.)
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal
korábban a fenntartó Városlőd, Csehbánya, Farkasgyepű községek, valamint a
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda honlapján, Városlőd, Csehbánya és
Farkasgyepű község hirdetőtábláin, valamint a Városlődi Német Nemzetiségi
Óvodában helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.március 20.
6.) Napirend: Előterjesztés a 2015.évi virágosítási feladatok elvégzéséről
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
előterjesztett 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 41/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 2015. évi virágosítási
feladatainak ellátását – különösen az egynyári és az elpusztult növények pótlását, új
növények, tartószerkezetek vásárlását – 2015. évi költségvetése terhére legfeljebb
400.000 forint, azaz négyszázezer forint összegben finanszírozza.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30-ig
7.) Napirend: Előterjesztés a községi könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
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
előterjesztett 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 42/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi könyvtár nyitvatartási
idejét az alábbiak szerint alakítja ki:
hétfőn 12.30-15.00 óráig
szerdán 13.30-16.00 óráig
szombaton: 12.00-13.00 óráig
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
8.) Napirend: Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
meglátása szerint nagyon nehéz találni olyan személyt, aki vállalja ezt a feladatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztett határozati javaslatok közül a b) jelűt 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 43/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bírósági
ülnökjelölés lehetőségével.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2015.március 27.
9.) Napirend: Előterjesztés 2012.évi normatíva visszafizetési kötelezettségről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő úgy látta, hogy nem a városlődi
óvoda miatt kell visszafizetni a normatívát, hanem a tagintézmények miatt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett 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 44/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Magyar
Államkincstár Ajka Város Önkormányzatánál, mint általános jogutódnál az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás 2012.évi normatíva igénylése kapcsán lefolytatott
ellenőrzési megállapításaira, Városlőd Község Önkormányzatát közoktatási normatíva
visszafizetési kötelezettség címen terhelő 182.134,-Ft, azaz egyszáznyolcvankettőezeregyszázharmincnégy forint összeget átutal Ajka Város Önkormányzata „Új Atlantisz
Társulás” elnevezésű, OTP Bank Nyrt. által vezetett 11748038-15429726-11460006
bankszámlájára.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: azonnal
10.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítására
érkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
határidőre megérkezett mind a három ajánlat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.
A Város-Teampannon Kft. ajánlata bruttó 1.765.300,-Ft. A Multiform árajánlata bruttó
2.500.000,-Ft, a Völgyzugoly Műhely Kft. árajánlata bruttó 2.032.000,-Ft.
Városlőd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2014.(XI.12.) számú rendelet 32.§ (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell
elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név szerinti
szavazást kell alkalmazni.
Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta, hogy
a név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a jelenlevő
tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”-sal
szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (III.17.) 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 Városlőd Község Önkormányzat településrendezési eszközeinek
módosítására kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek
tekinti és név szerinti szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta
el:
MULTIFORM KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27. multiform@multiform.hu)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20. email:berczisz@vzm.hu)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
VÁROS-TEAMPANNON KFT. (1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 7. email:
teampannon@teampannon.hu) ajánlattevő ajánlata érvényes.

A nyertes ajánlattevő: VÁROS-TEAMPANNON KFT. (1053 BUDAPEST, VERES
PÁLNÉ U. 7. email: teampannon@teampannon.hu), mert a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást vállalta.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen arra, hogy tájékoztassa a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, mint
építtetőt a településrendezési eszközök módosításának finanszírozásához szükséges
háromoldalú megállapodás megkötése érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú szerződés
képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Név szerinti szavazás következett.
Csekényi István polgármester „igen”
Weisz Tibor alpolgármester „igen”
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő „igen”
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő „igen”
Peidl Antalné önkormányzati képviselő „igen”
Staub József önkormányzati képviselő „igen”
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 6
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 45/2015. (III.17.) 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 Városlőd Község Önkormányzat településrendezési eszközeinek
módosítására kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési eljárását eredményesnek
tekinti és név szerinti szavazással az alábbi az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta
el:
MULTIFORM KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27. multiform@multiform.hu)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
Völgyzugoly Műhely Kft. (2083 Solymár, Bimbó u. 20. email:berczisz@vzm.hu)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
VÁROS-TEAMPANNON KFT. (1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ U. 7. email:
teampannon@teampannon.hu) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A nyertes ajánlattevő: VÁROS-TEAMPANNON KFT. (1053 BUDAPEST, VERES
PÁLNÉ U. 7. email: teampannon@teampannon.hu), mert a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást vállalta.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen arra, hogy tájékoztassa a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, mint
építtetőt a településrendezési eszközök módosításának finanszírozásához szükséges
háromoldalú megállapodás megkötése érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú szerződés
képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
11.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdasági programjának
előkészítéséről
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
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat ../2015. (III.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
a jegyzőt, hogy Városlőd Község Önkormányzat gazdasági programját készítse
el, majd ezt követően terjessze azt a képviselő-testület elé.
Felelős: Csekényi István
polgármester
dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: 2015.április 12.
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 46/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és
a jegyzőt, hogy Városlőd Község Önkormányzat gazdasági programját készítse
el, majd ezt követően terjessze azt a képviselő-testület elé.
Felelős: Csekényi István
polgármester
dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: 2015.április 12.

12.) Napirend: Előterjesztés a könyvtáros helyettesítésére megbízás szerződés megkötésére
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
előterjesztett 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 47/2015. (III.17.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Ágnes könyvtáros
helyettesítésére megbízási szerződést köt Pintér Zsuzsa Gizella 8445 Városlőd, Kolostor
u. 23. szám alatti lakossal.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a megbízási szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

13.) Napirend: Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
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
előterjesztett 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:

1. Városlőd Község Önkormányzat 48/2015. (III.17.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületével
kötött
és
a
191/2014.(XII.12.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési
Megállapodást változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2. Városlőd Község Önkormányzat 49/2015. (III.17.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületével
kötött
és
a
192/2014.(XII.12.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Együttműködési
Megállapodást változatlan formában jóváhagyja.
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

