VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 11/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Albert Antal
Dr. Baráth Emőke és
József Károly
Lakner Zoltán és
Staub József önkormányzati képviselők
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Horváth Iván, a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Oszvald József, a Városlődi Német 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 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 56/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.április 29-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat
(zárszámadás).
Előadó: Csekényi István polgármester

2013.

évi

költségvetéséről

2.) Előterjesztés a Városlőd 4/1 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda játékigényléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a Városlőd Pille utca 49-50. szám alatti ingatlanok előtt közvilágítási
lámpák felszereléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés a Városlőd belterület 697 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés a Városlőd Kultúrház mérés-betáplálás-főelosztó felújítására,
nagyterem új betáplálás kiépítésére, udvari zárt szekrény és betáplálás megvalósítására
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés egészségnap szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés a Városlőd Újmajori közvilágításhoz mérőszekrény vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés rönk virágládák készítése és egyéb faipari munkák tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
11.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában lévő egyes
intézmények felújítása mérnöki munkálatokra érkezett árajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
12.) Előterjesztés 496, 497, 498, 499 hrsz-ú ingatlanok telekrendezéséről hozott
137/2013. (XI.5.) számú Kt. határozat módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
13.) Szóbeli előterjesztés a Városlőd csecsemőgondozó bejárat térkövezésére 20 m2
felületen
Előadó: Csekényi István polgármester
14.) Szóbeli előterjesztés 2014.évben Rozmaring Fesztivál szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(zárszámadás).
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd 4/1 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 57/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezve
132/2013. (XI. 05.) Ökh.sz. határozatát temető bővítési terület céllal
megvásárolja a Városlőd belterület 4/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
művelési ágú, összesen 1170 m2 nagyságú ingatlant, annak ismert
tulajdonosaitól Végh Imréné 8445 Városlőd, Kolostor u. 52. szám alatti
lakostól (101/300. részben tulajdonos) és Németh Istvánné 8445 Városlőd,
Hölgykő u. 6. szám alatti lakostól (101/300. részben tulajdonos).
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját egyenlő arányban az eladók kötelesek
megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.)Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda játékigényléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 58/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi Óvoda részére legfeljebb 135.000,-Ft, azaz egyszázharmincötezer
forint értékben játékokat, játszóeszközöket vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd Pille utca 49-50. szám alatti ingatlanok előtt
közvilágítási lámpák felszereléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 59/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd belterületén a
Pille utca 49-50.szám alatti ingatlanok előtti villanyoszlopokra közvilágítási
lámpákat szereltet a Szabadics Öko Kft. (8445 Városlőd, Mohácsi u. 1.)
gazdasági társasággal .
A képviselő-testület a beruházás bruttó 88.900,-Ft-os, azaz nyolcvannyolcezerkilencszáz forintos költségét 2014.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd belterület 697 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi
ajánlatról

Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Elmondta, hogy a területet jelenleg Sóvári János használja szívességi használóként. Meglátása
szerint tisztességes lenne az adásvétel előtt a jelenlegi használót tájékoztatni, hátha ő is meg
szeretné vásárolni az ingatlant.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
döntést a jelenlegi használóval történt tárgyalásig halassza el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést a jelenlegi használóval történt tárgyalásig
elhalasztotta.
6.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd Kultúrház mérés-betáplálás-főelosztó felújítására,
nagyterem új betáplálás kiépítésére, udvari zárt szekrény és betáplálás megvalósítására
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Elmondta, hogy újabb árajánlatok nem érkeztek a jelenleg meglévőt pedig túl magasnak
tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
döntést újabb árajánlatok megérkezéséig, de legkésőbb 2014. június 30-ig halassza meg.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést újabb árajánlatok megérkezéséig, de
legkésőbb 2014. június 30-ig elhalasztotta.
7.)Napirend: Előterjesztés egészségnap szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő elutasításról szóló b.) határozati javaslatot fogadja el.

A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 60/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GNLD International
Kft-vel együttműködve nem szervez Városlőd településen egészségnapot.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

8.)Napirend: Előterjesztés a Városlőd Újmajori közvilágításhoz mérőszekrény vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1.)Városlőd Község Önkormányzat 61/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Újmajor
közvilágítási szekrény szerelésére a Szabadics Öko Kft. (8445 Városlőd, Mohácsi u.
1.) bruttó 158.750,-Ft (nettó 125.000,-Ft+ÁFA), azaz bruttó egyszázötvennyolcezerhétszázötven forint végösszegű árajánlatát fogadja el, a munkálatokat a gazdasági
társasággal kívánja elvégeztetni.
A beruházás költségét a képviselő-testület 2014.évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2.)Városlőd Község Önkormányzat 62/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Újmajor
közvilágítási szekrény szerelésére az Illés és Társai Kft. (8400 Ajka, Erkel F. u. 20.)
árajánlatát nem fogadja el, a munkálatokat nem a gazdasági társasággal kívánja
elvégeztetni.

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

9.)Napirend: Előterjesztés rönk virágládák készítése és egyéb faipari munkák tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 63/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd település
közterületeire 20 db rönk virágládák készített, valamint a települési egyéb
faipari munkák (sörasztal hosszabbítása, szekrény polcozása, színpad készítés,
virágcímer alakjának zsaluzása) elvégzésére 2014.évi költségvetéséből
legfeljebb 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeget biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
10.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzatának a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátása is folyamatban van, de még meg kell küldeni a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére
véleményezésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet
megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi egyeztetés végéig, illetve a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének megérkezéséig
halassza el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatásról szóló rendeletének megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi
egyeztetés végéig, illetve a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség véleményének megérkezéséig elhalasztotta.
11.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat tulajdonában lévő egyes
intézmények felújítása mérnöki munkálatokra érkezett árajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 64/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi
közintézmények pályázatból történő felújítása mérnöki munkálatainak
elvégzésre a melléklet árajánlat alapján megbízza az Ábraház Bt. (8445
Városlőd, Pápai u. 19.) gazdasági társaságot.
A megbízás nettó 1.296.070,-Ft, azaz egymillió-kettőszázkilencvenhatezerhetven forint összegű díját a képviselő-testület 2014.évi költségvetéséből
fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

12.)Napirend: Előterjesztés 496, 497, 498, 499 hrsz-ú ingatlanok telekrendezéséről hozott
137/2013. (XI.5.) számú Kt. határozat módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 65/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd 496. 497, 498, 499
hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezés után kialakult állapot rögzítése érdekében hozott
137/2013. (XI.5.) számú Kt. határozatának bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja:
- a határozat 1.bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Városlőd belterület 497 hrsz-ú 792 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
művelési ágú, telekalakítás során 76 m2-el csökkent és így 716 m2 nagyságúra
változott területű ingatlan 1/3 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosának
Stenger Vilmosné (ln:Dr. Staub Mária, születési hely, idő:
Városlőd,1936.01.09. anyja neve: Tóth Etelka, személyi száma:2-3601097375) 1125 Budapest XII., Trencséni u. 49/B MF. 1 ajtó. szám alatti lakosnak
12.500,-Ft, azaz tizenkettőezer ötszáz forint és 1/3 tulajdoni hányadban
tulajdonosának Végh Árpádné (ln.:Staub Ilona, születési hely,
idő:Városlőd,1938.05.17. anyja neve: Tóth Etelka, személyi száma:2-3805175958) 8400 Ajka, Ifjúság u. 25. 3.em 15.ajtó szám alatti lakosnak 12.500,-Ft,
azaz tizenkettőezer ötszáz forint összeget fizet ki Városlőd Község
Önkormányzat Képviselő-testület a szerződés aláírásával egyidejűleg
készpénzben, valamint 1/3 tulajdoni hányadban tulajdonosának Staub Nándor
László (születési hely, idő:Városlőd, 1944.11.29., anyja neve: Tóth Etelka,
személyi száma:1-441129-2314) 8445 Városlőd, Fenyves u. 8. szám alatti
lakosnak kártérítést nem fizet a tulajdonos ajándékát, térítésmentesen történő
tehermentes felajánlását köszönettel elfogadja.”
-

a határozat 2.bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„a Városlőd belterület 499 hrsz-ú 1957 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
művelési ágú, telekalakítás során 487 m2-el csökkent és így 1470 m2
nagyságúra változott területű ingatlan 1/3 tulajdoni hányaddal rendelkező
tulajdonosának Stenger Vilmosné (ln:Dr. Staub Mária, születési hely,
idő:Városlőd,1936.01.09. anyja neve: Tóth Etelka, személyi száma:2-3601097375) 1125 Budapest XII., Trencséni u. 49/B MF. 1 ajtó. szám alatti lakosnak
59.000,-Ft, azaz ötvenkilencezer forint és 1/3 tulajdoni hányadban
tulajdonosának Végh Árpádné (ln.:Staub Ilona, születési hely,
idő:Városlőd,1938.05.17. anyja neve: Tóth Etelka, személyi száma:2-3805175958) 8400 Ajka, Ifjúság u. 25. 3.em 15.ajtó szám alatti lakosnak 59.000,-Ft,

azaz ötvenkilencezer forint összeget fizet ki Városlőd Község Önkormányzat
Képviselő-testület a szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben, valamint
1/3 tulajdoni hányadban tulajdonosának Staub Nándor László (születési hely,
idő:Városlőd, 1944.11.29., anyja neve: Tóth Etelka, személyi száma:1-4411292314) 8445 Városlőd, Fenyves u. 8. szám alatti lakosnak kártérítést nem fizet a
tulajdonos ajándékát, térítésmentesen történő tehermentes felajánlását
köszönettel elfogadja, egyúttal a telekalakítás során kialakult Városlőd
belterület 496/2 hrsz-ú 384 m2 nagyságú kivett, közforgalom elől elzárt
magánút megnevezésű ingatlanon eladók részére átjárási szolgalmat biztosít.”
A képviselő-testület 137/2013. (XI.5.) számú Kt. határozatának e határozattal nem
érintett rendelkezése változatlan formában fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
13.)Napirend: Szóbeli előterjesztés a Városlőd csecsemőgondozó bejárat térkövezésére 20
m2 felületen
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Városlőd Béke utcai
csecsemőgondozó bejárata nagyon rossz állapotban van, babakocsival alig lehet
megközelíteni, pedig a kisgyermekes szülők számára ez nagyon fontos lenne.
Polgármester elmondta, hogy kért árajánlatot a térkövezésre. A legolcsóbb a helyi vállalkozó,
Lőd-ép Bt. ajánlata. A vállalkozás már többször dolgozott az önkormányzatnak és mindig jól
végezték a munkájukat.
Staub József önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy a Lőd-ép Bt. a testvére vállalkozása, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból
a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Staub József önkormányzati képviselő kérésére 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő, szavazott 6 képviselő.
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LŐD-ÉP Bt. (8445 Városlőd,
Kolostor u. 54.) városlődi védőnői és csecsemőgondozói rendelő (8445 Városlőd,
Béke u. 7.) előtti térkövezési munkákra adott bruttó 70.000,-Ft, azaz hetvenezer
forint végösszegű árajánlatát elfogadja, a munkálatokat a gazdasági társasággal
kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 66/2014. (IV.29.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a LŐD-ÉP Bt. (8445 Városlőd,
Kolostor u. 54.) városlődi védőnői és csecsemőgondozói rendelő (8445 Városlőd,
Béke u. 7.) előtti térkövezési munkákra adott bruttó 70.000,-Ft, azaz hetvenezer
forint végösszegű árajánlatát elfogadja, a munkálatokat a gazdasági társasággal
kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
14.)Napirend: Szóbeli előterjesztés 2014.évben Rozmaring Fesztivál szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az idei évben nem biztos, hogy lesz
leader pályázat a falunapi rendezvény megvalósítására. A rendezvény költsége kb. 2.500.000,Ft lenne, melyet önerőből csak nehezen tudna megvalósítani az önkormányzat.
Weisz Tibor alpolgármester elmondta, hogy a falunapot igénylik a lakosok, minden évben
volt és talán vállalkozóktól lehetne forrást kérni hozzá.
Staub József önkormányzati képviselő hozzátette, hogy meglátása szerint is szükséges
megrendezni a Rozmaring fesztiválnak keresztelt rendezvényt.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy az idei évben augusztus 15 és 17. között
kerülhetne sor a rendezvényre. Tapasztalva a képviselők támogatását javasolta egy
rendezvényterv és költségbecslés elkészítését, illetve a döntés annak elkészültéig történő
elhalasztását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a napirend
megtárgyalását a képviselő-testület egy rendezvényterv és költségbecslés elkészültéig
halassza el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett egy rendezvényterv és költségbecslés elkészültéig
napirend megtárgyalását elhalasztotta.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.35 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

