VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.augusztus 29-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné 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 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 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 86/2016. (VIII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.augusztus 29-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatására kiírt pályázaton történő részvételről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert
pályázat megvalósítására szerződések megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés iroda kialakítására költségvetési keretösszeg meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére
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 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 87/2016. (VIII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozva a területrendezési
hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra a Városlőd
0237/15, 0237/16, 0237/17 hrsz ingatlanokon repülőtéri (VI. füves leszállóhely) övezet
létrehozás érdekében a jelen határozat mellékletét képező dokumentumok benyújtásával
területrendezési hatósági eljárást kezdeményez a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályánál.
A területrendezési hatósági eljárás költségeit figyelemmel a jelen határozat mellékletét
képező kötelezettségvállaló nyilatkozatra a "REFLEX 2006" Ingatlanforgalmazó,
Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
költségviselő) vállalja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a területrendezési hatósági eljárás
kezdeményezésére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend: Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési 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 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 88/2016. (VIII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtja
pályázatát az alábbi célokra:
- Városlőd 3 hrsz-ú, kivett temető művelési ágú ingatlanon található ravatalozó
épülete külső és belső homlokzatának festése, nyílászárók cseréje, ajzatburkolat
cseréje
- Városlőd 228/1 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú Turista utca felújítása, a
meglévő aszfaltburkolaton kialakult kátyúk megszüntetése, illetve egy rétegben
AC-11 kopóréteg építése
- Városlőd 607 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú ingatlanon meglévő
járdaburkolat cseréje, javítása
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti fejlesztési célok
megvalósítása érdekében a pályázaton mindösszesen 19.994.335,-,azaz
tizenkilencmillió-kilencszázkilencvennégyezer-háromszázharmincöt
forint
támogatást igényel.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.augusztus 31.
3.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
elnyert pályázat megvalósítására szerződések megkötéséről
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 javaslatokat 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 határozatokat hozta:
1.) Városlőd Község Önkormányzat 89/2016. (VIII.29.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozva a Képviselő-testület
61/2016. (V.24.) számú Kt. határozatában foglaltakra 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 megköti a jelen határozat mellékletét képező építési
szerződést a Via Vomito Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út
27.) gazdasági társasággal.
A Képviselő-testület az építési beruházás nettó 12.812.566,-Ft+3.459.393.- Ft ÁFA,
bruttó
16.271.959,-Ft,
azaz
tizenhatmillió-kettőszázhetvenegyezerkilencszázötvenkilenc forint ellenértékét 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 elnyert támogatásából,
valamint pályázati önrészének felhasználásából kívánja fedezni.
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 90/2016. (VIII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozva a Képviselő-testület
62/2016. (V.24.) számú Kt. határozatában foglaltakra 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 során műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében megköti a
jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést Demény Zoltán (8200
Veszprém, Boksa tér 1/B fsz. 1.) egyéni vállalkozóval.
A Képviselő-testület a megbízás bruttó 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint
összegét 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
elnyert támogatásából, valamint pályázati önrészének felhasználásából kívánja
fedezni.

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

4.) Napirend: Előterjesztés iroda kialakítására költségvetési keretösszeg 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
előterjesztésben szereplő 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 91/2016. (VIII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 552/1 hrsz-ú
8445 Városlőd, Templom tér 4. szám alatti ingatlanban új irodát alakít ki.
A képviselő-testület az irodakialakítás költségét legfeljebb 600.000,-Ft, azaz
hatszázezer forint összeghatárig 2016.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 19.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

