VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.május 24-én 18.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné 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 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
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 53/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.május 24-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Török Fanni városlődi lakos nyári napközis táboroztatásának
támogatásáról

előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a 2015.évben végzett könyvtári tevékenységekről és szolgáltatásokról
szóló tájékoztató elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról
szóló átfogó értékeléséről.
előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
4.) Előterjesztés központi ügyeleti hozzájárulás 2017.évtől történő módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015.évi
(zárszámadás)
előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző

költségvetéséről

6.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatával való együttműködés nyári táborozás szervezése tárgyában

előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés munkaruha vásárlásáról
előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés nagyterem Szalontai István pappá szentelése alkalmából művelődési ház
nagytermének térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról
előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton történő részvételről
előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása során érvényes partnerségi
szabályzat elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester
11.) Előterjesztés önkormányzati főépítész megbízásáról
előadó: Csekényi István polgármester
12.) Vegyes ügyek
előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Török Fanni városlődi lakos nyári napközis táboroztatásának
támogatásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 54/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy a
család a bevételeire, valamint fizetési kötelezettségeire tekintettel nem tudja fedezni
azokat a szükségleteit, amelyek a társadalom tagjai részéről elfogadottak Török
Fanni 8445 Városlőd, Veszprémi u. 5. szám alatti lakos nyári napközis
táboroztatását 2016. évi költségvetése terhére 15.000,-Ft-al, azaz tizenötezer forinttal
támogatja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatás a Kozmutza Flóra
Alapítvány-Értelmileg Sérült Gyermekekért (8200 Veszprém, Tüzér u. 44. adószám:
18924316-1-19) OTP Banknál vezetett 11748007-20124836 számú számlájára
történő átutalására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.július 4.
2.) Napirend: Előterjesztés a 2015.évben végzett könyvtári tevékenységekről és
szolgáltatásokról szóló tájékoztató 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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 55/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) Veszprém Megyei Könyvtárellátás
Szolgáltató Rendszer keretében Városlőd településen 2015. évben végzett könyvtári
tevékenységről és szolgáltatásokról szóló jelen határozat melléklete szerinti
beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 56/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2016.május 31.

4.) Napirend: Előterjesztés központi ügyeleti hozzájárulás 2017.évtől történő 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
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 57/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel Ajka Város
Önkormányzatával 2012. december 28.napján 5/48/2012.számon kötött feladatátvállalási szerződésben foglaltakra hozzájárul az ügyleti ellátás biztosítása
érdekében Ajka Város Önkormányzata felé fizettet hozzájárulás 2017.évtől 300,Ft/fő/év összegre történő emeléséhez, valamint a képviselő-testület 2017.évi
költségvetéséből 108.000,-Ft, azaz egyszáznyolcezer forint összeget biztosít az
ügyeleti ellátás érdekében egy személygépjármű vásárlásához.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
(zárszámadás)
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester a
főkönyvi kivonatnak megfelelően részletesen elemezte a kiadásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

6.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatával való együttműködés nyári táborozás szervezése tárgyában
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 58/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése terhére
a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek
szerint 40.000,-Ft, azaz negyvenezer forint támogatást nyújt a Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekek
szabadidejének
hasznos
eltöltését
szolgáló
2016.évi
programjainak
megvalósításához.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirend: Előterjesztés munkaruha vásárlásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 59/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére
161.000,-Ft, azaz egyszázhatvanegyezer forint keretösszegig a 2016.évi
közmunkaprogramja keretében munkaruhát vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
8.) Napirend: Előterjesztés nagyterem Szalontai István pappá szentelése alkalmából
művelődési ház nagytermének térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 60/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalontai István 8445 Városlőd,
Rózsa u. 29. szám alatti lakos pappászentelését követő fogadás helyszíniéül a
Városlődi Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermét 2016.június 24-én 18.00 órától
2016. június 25-én 24.00 óráig térítésmentesen bérbe adja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.június 24.

9.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton történő részvételről
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 7 képviselő, szavazott 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 61/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező 823 hrsz-ú Béke utca, valamint 496/1 hrsz-ú temetői járda és a 496/2 hrsz-ú
temetői út felújítása érdekében beszerzett 3 ajánlatos eljárását eredményesnek tekinti
és az alábbi eljárást lezáró döntést fogadta el:
DATI-Sped Kft. 8200 Veszprém, Hold u. 16/B ajánlattevő ajánlata érvényes.
Veszprémi Útépítő Kft. 8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A ajánlattevő ajánlata
érvényes.
Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
ajánlattevő ajánlata érvényes.
A nyertes ajánlattevő: Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft., mert a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást vállalta.
A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés szükséges és elengedhetetlen feltétele,
hogy az önkormányzat támogatásban részesüljön Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 3.melléklet II.3. pontja szerint az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak,
járdák, hidak felújításának támogatására kiírt pályázaton.
Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2016.évben nem nyer támogatást,
vagy csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek megállapodása
szerint a szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett műszaki tartalommal
kerül sor.
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

2.) Városlőd Község Önkormányzat 62/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező 823 hrsz-ú Béke utca, valamint 496/1 hrsz-ú temetői járda és a 496/2 hrsz-ú
temetői út felújítása érdekében műszaki ellenőri feladatokkal Demény Zoltán (8200
Veszprém, Boksa tér 1/B fsz. 1.) egyéni vállalkozót bízza meg.
A megbízás szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy az önkormányzat
támogatásban részesüljön Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015.évi C.törvény 3.melléklet II.3. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának
támogatására kiírt pályázaton.
Amennyiben az önkormányzat fenti pályázaton a 2016.évben nem nyer támogatást,
vagy csak csökkent összegben kerül sor a támogatására, úgy a felek megállapodása
szerint a szerződés megkötésére nem vagy csak csökkentett tartalommal kerül sor.
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

3.) Városlőd Község Önkormányzat 63/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény
3.melléklet II.3. pontja szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések, azon belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására
kiírt pályázatra.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az
önkormányzat tulajdonában lévő 823 hrsz-ú belterületi utat, valamint a 496/2
hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt magánutat, valamint a 496/1 hrsz-ú
belterületi járdát kívánja felújítani.
A Képviselő-testület a beruházás bruttó 16.521.959,-Ft összköltségéhez pályázati
önrészként 2016. évi költségvetése terhére 2.478.294,-Ft, azaz kettőmilliónégyszázhtevennyolcezer-kettőszázkielncvennégy forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016. június 2.
10.) Napirend: Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása során érvényes
partnerségi szabályzat 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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 64/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a alapján elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező partnerségi szabályzatot.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

11.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati főépítész megbízásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 65/2016. (V.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközei
módosításával kapcsolatos önkormányzati főépítészi feladatok ellátása érdekében
megköti a Horiterv Építészműhely Kft. (8400 Ajka, Táncsics u. 32. képviselő:
Hornyák Attila okleveles főépítész) gazdasági társasággal a jelen határozat
mellékletét képező megbízási szerződést .
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a határozott idejű megbízási szerződés képviselő-testület nevében
történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 21.10 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

