VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 18/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én
18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Albert Antal
Dr. Baráth Emőke
Staub József önkormányzati képviselők
Távolmaradt: József Károly és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő
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 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 117/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.augusztus 12-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Horváth Dezső 8445 Városlőd, Pápai u. 35. szám alatti lakos ingatlan értékesítési
ajánlatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) szóló
6/2014.(IV.30.) rendelet módosítására
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés a 2014.évi Rozmaring Fesztiválra költhető keretösszeg meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés feltételes megbízási szerződés megkötésére Városlőd Község Önkormányzat
Intézményeinek energetikai tanulmány készítésére KEOP-2012-4.10.0/N számú pályázathoz
kapcsolódóan
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés projektmenedzseri és tájékoztatási feladatok ellátására megbízási szerződés
megkötésére KEOP-2012-4.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda épületeinek villamos energia
felhasználásának részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással működő termelő
berendezésre” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére
előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízási szerződés megkötésére KEOP2012-4.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés Horváth Dezső 8445 Városlőd, Pápai u. 35. szám alatti lakos ingatlan
értékesítési ajánlatáról
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
előterjesztett határozati javaslatok közül az a) jelűt fogadja el.
A testület tagjai közül 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 118/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete amennyiben az ingatlan per- teher
és igénymentes a Városlőd belterület 767 hrsz-ú lakóház művelési ágú, összesen 200 m2
nagyságú ingatlan tulajdonosa, Horváth Dezső 8445 Városlőd, Pápai u. 35. szám alatti
lakos részére 500.000,-Ft összeget, azaz ötszázezer forintot ajánl fel az ingatlan
vételáraként.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének vételi ajánlata 2014. december
31. napjáig érvényes.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy tájékoztassa a tulajdonost a vételi
ajánlatról és döntéséről számoljon be a képviselő-testületnek.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés viziközműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről
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
előterjesztett határozati javaslat fogadja el.
A testület tagjai közül 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 119/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által
Városlőd település vonatkozásában 2015-2029. évek közötti időszakra készített
Gördülő Fejlesztési Tervet azzal a módosítással fogadja el, hogy az ivóvízvezeték
rekonstrukció megoldása a 2016-2019. évben történjen meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás)
szóló 6/2014.(IV.30.) rendelet módosítására

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
előterjesztett rendeletet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

4.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
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 szükséges, tehát csak 15 nap múlva lehet a
rendeletet elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Polgármester javasolta, hogy a rendelet
megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi egyeztetés végéig halassza el.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Városlőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló
rendeletének megtárgyalását a képviselő-testület a társadalmi egyeztetés végéig elhalasztotta.
5.)Napirend: Előterjesztés a 2014.évi Rozmaring Fesztiválra költhető keretösszeg meghatározásáról
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
előterjesztett határozati javaslat fogadja el.
A testület tagjai közül 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 120/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Rozmaring
Fesztivált 2014. augusztus 15-17-én (péntek-vasárnap) tartja.
A képviselő-testület a Fesztivál költségvetését legfeljebb 2.500.000,-Ft, azaz
kettőmillió-ötszázezer forintban határozza meg 2014. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény
megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére és azok fenti
keretösszegig történő kifizetésére..
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

6.)Napirend: Előterjesztés feltételes megbízási szerződés megkötésére Városlőd Község
Önkormányzat Intézményeinek energetikai tanulmány készítésére KEOP-2012-4.10.0/N számú
pályázathoz kapcsolódóan
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
előterjesztett határozati javaslat fogadja el.
A testület tagjai közül 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 121/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti a Gomeli 2004 Bt
(Ügyvezető: Gombor Péter, auditor: Gombor Péter Magyar Mérnöki Kamara
azonosító száma:TÉ 11-5259/2016.02.18., székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u.
242, adószám: 22110224-2-13 bankszámlaszám: 11600006-00000000-13145015)
megbízottal a Városlőd Község Önkormányzat Intézményeinek energetikai
tanulmány készítésére KEOP-2012-4.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódó,
jelen határozat mellékletét képező feltételes megbízási szerződést.
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

7.)Napirend: Előterjesztés projektmenedzseri és tájékoztatási feladatok ellátására megbízási szerződés
megkötésére KEOP-2012-4.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódóan
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
előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 122/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti Grabovszky Tamás
Székhely: 1163 Budapest, Kicsi u 8. Adószám: 66103444-1-42) egyéni vállalkozó
megbízottal a Városlőd Község Önkormányzat Intézményeinek a KEOP-20124.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátására jelen
határozat mellékletét képező megbízási szerződést.
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
2.Városlőd Község Önkormányzat 123/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti Grabovszky Tamás
Székhely: 1163 Budapest, Kicsi u 8. Adószám: 66103444-1-42) egyéni vállalkozó
megbízottal a Városlőd Község Önkormányzat Intézményeinek a KEOP-20124.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására
jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést.
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

8.)Napirend: Előterjesztés a Kossuth Lajos Művelődési Ház, a Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda épületeinek villamos energia
felhasználásának részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással működő termelő
berendezésre” tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére
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
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül 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 124/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti a Gátiba Solar Kft.vel (2040 Budaörs, Szabadság út 240.) a Kossuth Lajos Művelődési Ház, a
Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Városlődi
Német Nemzetiségi Óvoda épületeinek villamos energia felhasználásának
részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással működő termelő
berendezésre” tárgyú, jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést.
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

9.)Napirend: Előterjesztés műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízási szerződés megkötésére
KEOP-2012-4.10.0/N számú pályázathoz kapcsolódóan
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
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül 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 125/2014. (VIII.12.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköti a CARDINAL
BAU Kft-vel (képviseli: Rikk József ügyvezető igazgató, Magyar Mérnöki
Kamara azonosító száma: 19-0331, székhely: 8200 Veszprém, Kossuth utca 10.,
adószám: 12536641-2-19, bankszámlaszám: 73200127-11211682) a Kossuth
Lajos Művelődési Ház, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda épületeinek villamos energia
felhasználásának részbeni kiváltása napelemes, megújuló energiaforrással
működő termelő berendezésre” megvalósítására jelen határozat mellékletét
képező műszaki ellenőri szerződést.
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

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

