VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 6-án 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
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 5 fő
megjelent, 2 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 5 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 63/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.május 6-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról

előadó: Csekényi István a polgármester
2.) Előterjesztés a Városlőd, Nagy Lajos király utca közvilágítás bővítéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
3.) Előterjesztés a Pille utcában a szemétlerakások megelőzése érdekében térfigyelő
kamera kihelyezéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
4.) Előterjesztés az iskolai konyhában padlóösszefolyó létesítéséről és vízszerelési
munkálatok elvégzéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
5.) Előterjesztés az óvodai bejárati kapu elektromos zárral történő ellátásáról, illetve
egyéb villanyszerelési munkálatok elvégzéséről
előadó: Csekényi István a polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról
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 5 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 64/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
1. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását az alábbiak
szerint fogadja el:
Népesség
Társulás
Település
Népesség aránya
pénzmaradványa
(2013. január 1.)
Ajka
Bakonypölöske

29878

71,95%

13 120 167 Ft

398

0,96%

174 772 Ft

Csehbánya

293

0,71%

128 664 Ft

Halimba

1198

2,88%

526 071 Ft

Kislőd

1276

3,07%

560 323 Ft

Magyarpolány

1277

3,08%

560 762 Ft

Noszlop

1038

2,50%

455 811 Ft

Nyirád

1985

4,78%

871 662 Ft

Öcs

216

0,52%

94 851 Ft

Szőc

438

1,05%

192 337 Ft

Úrkút

2115

5,09%

928 749 Ft

Városlőd

1416

3,41%

621 801 Ft

Összesen
41528
Forrás TEIR Ksh Állandó népesség 2013.

100,00%

18 235 969 Ft

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az
Önkormányzatot érintő összeget a 2015. évi költségvetésbe általános
tartalék céljára tervezze be.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés a Városlőd, Nagy Lajos király utca közvilágítás bővítéséről
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 5 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 65/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Nagy
Lajos király utca közvilágításának bővítésével a határozat mellékletét
képező árajánlat szerint megbízza az Illés és Társai Kft. (8400 Ajka, Erkel
F. u. 20.) gazdasági társaságot.
A fejlesztés bruttó 340.284,-Ft, azaz bruttó háromszáznegyvenezerkettőszáznyolcvannégy forint összegű költségét az önkormányzat 2015.évi
költségvetéséből fedezi.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a Pille utcában a szemétlerakások megelőzése érdekében
térfigyelő kamera kihelyezéséről
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 5 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 66/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd, Pille utcában a
szemétlerakások megelőzése érdekében térfigyelő kamera beszerzésével és
felszerelésével a határozat mellékletét képező árajánlat szerint megbízza az ICON-Net
Computer Bt. (8445 Városlőd, Lehl u. 9.) gazdasági társaságot.
A fejlesztés bruttó 153.670,-Ft, azaz bruttó egyszázötvenháromezerhatszázhetven forint összegű költségét az önkormányzat 2015.évi
költségvetéséből fedezi.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés az iskolai konyhában padlóösszefolyó létesítéséről és vízszerelési
munkálatok 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 5 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 67/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai konyhában
padlóösszefolyót készített és vízszerelési munkálatokat végeztet.
A képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a fenti
beruházás költségét legfeljebb 150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint
összértékig végeztesse el és a számla kézhezvételét követően azt határidőn
belül fizesse ki.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés az óvodai bejárati kapu elektromos zárral történő ellátásáról, illetve egyéb
villanyszerelési munkálatok 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 5 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 68/2015. (V.6.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Óvoda bejárati kapuára elektromosan működő zárat szereltet, illetve a határozat
mellékletét képező árajánlat szerinti villanyszerelési munkálatok elvégzésével
megbízza a Horváth és Társa Villamosipari Kft (8400 Ajka, Újélet u. 12/2 Fsz.1.)
gazdasági társaságot.
A fejlesztés bruttó 119.061,-Ft, azaz bruttó egyszáztizenkilencezerhatvanegy forint összegű költségét az önkormányzat 2015.évi
költségvetéséből fedezi.
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 19.15 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

