VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 13/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.szeptember 15-én
17.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Csekényi Henrik 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
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 92/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.szeptember 15-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra igény benyújtása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása 5 részterületre egyszerűsített
eljárás, véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása,
döntés környezeti vizsgálat kérdése ügyben
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása 3 részterületre teljes eljárás,
véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása, döntés
környezeti vizsgálat kérdése ügyben
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása füves leszállóhely teljes eljárás,
véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása, döntés
környezeti vizsgálat kérdése ügyben
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Városlőd 537 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének Városlőd Község
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés Pille utcai ravatalozó előtti terület térkövezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
10.)
Előterjesztés a Városlőd 246/1 és 246/2 hrsz-ú ingatlanok egyesítésére
vonatkozó szerződés megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
11.)
Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodában radiátorok cseréjéről
Előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra igény benyújtása 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 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 93/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 106 erdei m3 kemény lombos
fafajta mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2016.évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C.törvény 1.melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra jogcím szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására.
A képviselő-testület 2016. évi költségvetésében a 106 m3 szociális tűzifavásárlás
céljára benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 134.620,-Ft,
egyszázharmincnégyezer-hatszázhúsz forint önrészt biztosít.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
2.) Napirend: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről
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 94/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása 5 részterületre
egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre
bocsátása, döntés környezeti vizsgálat kérdése ügyben
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 95/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete - öt részterületre - egyszerűsített
eljárás keretében, a jelen határozat mellékeltében szereplő véleményekre adott
válaszokkal és álláspontokkal egyetért, a véleményezési eljárás lezártnak tekinthető és
a módosítás az állami főépítész felé végső véleményezésre bocsátható.
A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a
beérkezett államigazgatási szervek véleménye szerint megállapítja, hogy az eljárás
során kialakuló állapot a környezetre káros hatással nem lesz, külön környezeti
értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása az alábbi indokok
alapján nem szükséges:
o a módosítások kiterjedése pontszerű, meglévő, mezőgazdasági és belterületi
beépített területeket érintenek;
o a módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet;
o a módosítás nem érint erdőterületet;
o a külterületi módosítások a megadott adatszolgáltatás alapján pufferterülettel
érintettek, ugyanakkor az övezetmódosítás a birtokközpont kialakíthatósága
miatt történik, amit indokol a tulajdonos családjának gazdálkodása,
megélhetése, községben maradása;
o a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
o a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából
sérülékeny területet (régészeti területet, műemléket);
o a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
o a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező
területfelhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
o a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása
nem érinti;
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása 3 részterületre teljes
eljárás, véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása, döntés
környezeti vizsgálat kérdése ügyben
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 96/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete –3 részterületre– teljes eljárás
keretében, a jelen határozat mellékeltében szereplő véleményekre adott válaszokkal és
álláspontokkal egyetért, a véleményezési eljárás lezártnak tekinthető, és a módosítás
az állami főépítész felé végső véleményezésre bocsátható.
A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a
beérkezett államigazgatási szervek véleménye szerint megállapítja, hogy az eljárás
során kialakuló állapot a környezetre káros hatással nem lesz, külön környezeti
értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása az alábbi indokok
alapján nem szükséges:
Indokok:
• mindegyik módosítás kiterjedése pontszerű, meglévő, beépített területeket
érintenek (még az első módosítás esetén is, mert ott már megvalósult a
beépítés, és csak utólagos jogszabályi igazítás történik);
• a módosítás nem érint erdőterületet;
• a módosítás a Vámos-major esetén a megadott adatszolgáltatás alapján határos
ökológiai hálózattal (érintettsége kérdéses az eltérő, pontatlan lehatárolás
miatt), ugyanakkor a beépítések már megvalósultak, utólagos jogszabályi
igazítás történik;
• a módosítás során csak olyan mértékben történik területfelhasználás változás,
amely a megfelelő szerkezetalakításhoz, vagy kialakult beépítéshez
kapcsolódik;
• a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
• a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából
sérülékeny területet (régészeti területet, műemléket);
• a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
• a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező
területfelhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
• a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása
nem érinti.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása füves leszállóhely teljes
eljárás, véleményezési szakasz lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása, döntés
környezeti vizsgálat kérdése ügyben
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 97/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – füves leszállóhely kialakítása–
teljes eljárás keretében, a jelen határozat mellékeltében szereplő véleményekre adott
válaszokkal és álláspontokkal egyetért, a véleményezési eljárás lezártnak tekinthető, és
a módosítás az állami főépítész felé végső véleményezésre bocsátható.
A képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján, valamint a
beérkezett államigazgatási szervek véleménye szerint megállapítja, hogy az eljárás
során kialakuló állapot a környezetre káros hatással nem lesz, külön környezeti
értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása az alábbi indokok
alapján nem szükséges:
Indokok:
• a módosítás kiterjedése pontszerű, helyi jelentőségű, csak sportrepülők és
sárkányrepülők használják időszakosan fel- és leszállására, így jelentős
zajhatással nem jár;
• a lakóterületek a tervezett leszállósávtól kb. 600 méterre helyezkednek el, és a
környező területektől 150 méterrel magasabban kerül kialakításra, tehát nincs
zavaró hatással a lakóterületekre;
• beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így nem válik intenzívebbé a
beépítés;
• a módosítás nem érint erdőterületet, védett természeti területet, csak
pufferterületet;
• a módosítással nem válik lehetővé szilárd kifutópálya építése, megmarad a
füves felszín, csupán kisebb tereprendezés történik, a meglévő füves területet
csak kaszálással fogják karban tartani;
• a területen nem történik a repülőgépekhez kapcsolódó karbantartási,
szervízelési tevékenység;

•
•
•
•
•
•

a módosítás során nem történik területfelhasználás változás, a módosítás során
csak a szükséges mértékű kijelölés történik meg;
a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
a módosítással érintett terület nem érint kulturális örökség szempontjából
sérülékeny területet;
a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező
területfelhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása
nem érinti;

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
6.) Napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásról
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 a) jelű 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 98/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017.évi fordulójához és a csatlakozás érdekében az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirend: Előterjesztés Városlőd 537 hrsz-ú ingatlan haszonbérletéről
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 a) jelű 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 99/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schell Tamás 8445 Városlőd,
Táncsics Mihály u. 4. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és részére az
Önkormányzat tulajdonában álló, Városlőd belterület 537 hrsz. alatti 4366 m2
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 2016.október 1.napjától 5 évre
haszonbérbe adja 12.000,-Ft/év, azaz évente tizenkétezer forint haszonbérleti díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés
képviselő-testület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének Városlőd
Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
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 rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:

9.) Napirend: Előterjesztés Pille utcai ravatalozó előtti terület térkövezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. A DATI-SPED Kft.
(8227 Felsőörs, Fenyves u.39.) bruttó 1.032.002,-Ft összegért, a Veszprémi Útépítő Kft.
(8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/a) bruttó 935.800,-Ft összegért, a VIA VOMITO Mélyépítő és
Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) bruttó 855.447,-Ft összegért vállalná a
munkálatok elvégzését.
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a VIA
VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) gazdasági
társasággal köti meg a testület a szerződést.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 100/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Városlőd,
Pille utcai ravatalozó előtti terület térkövezése érdekében -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft.
(8200 Veszprém, Kádártai út 27.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A
képviselő-testület
a
beruházás
bruttó
855.447,-Ft,
azaz
bruttó
nyolcszázötvenötezer-négyszáznegyvenhét forint költségét 2016.évi költségvetéséből
fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza az építési szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
10.) Napirend: Előterjesztés a Városlőd 246/1 és 246/2 hrsz-ú ingatlanok egyesítésére
vonatkozó szerződés 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 a) jelű 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 101/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Városlőd Község
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Városlőd 246/2 hrsz-ú kivett udvar
művelési ágú, 300 m2 nagyságú és a Városlőd Község Önkormányzat tulajdonát 5/10
hányadban képező Városlőd 246/1 hrsz-ú kivett úttörőtábor- többfunkciós művelődési
épület, erdei iskola művelési ágú, 11964 m2 nagyságú, telekegyesítésével.
A létrejött ingatlanban Városlőd Önkormányzatát 6282/12264 arányú tulajdoni
illetőség, míg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát 5982/12264
tulajdoni illetőség illeti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező szerződés és a
telekegyesítési vázrajz képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2016.október 30.
11.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodában radiátorok cseréjéről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. A VÉPGÉP
Épületgépészeti Kft. (8200 Veszprém, Áchim András tér 9.) bruttó 1.012.741,-Ft, a VIZCSAT
2003 Kft. (8200 Veszprém, Szabadság ltp.9) 1.164.147,-Ft és a „SIK-VÍZ” Ipari és
Szolgáltató Kft.(8200 Veszprém, Fűzfa u. 83.) 1.109.853,-Ft összegért vállalná a munkálatok
elvégzését.
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Staub József önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy ő a Vépgép Kft. egyik ügyvezetője, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból
a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Staub József önkormányzati képviselő kérésére 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel,
hogy a VÉPGÉP Épületgépészeti Kft. (8200 Veszprém, Áchim András tér 9.) gazdasági
társasággal köti meg a testület a szerződést.
Jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 102/2016. (IX.15.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Városlődi
Német Nemzetiségi Óvodában radiátorok cseréjére és kapcsolódó épületgépészeti
munkák megvalósítása érdekében -tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot
adta- a VÉPGÉP Épületgépészeti Kft. (8200 Veszprém, Áchim András tér 9.)
gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a beruházás bruttó 1.012.741,-Ft, azaz egymillió-tizenkettőezerhétszáznegyvenegy forint költségét 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 18.50 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

