VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:17/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.október 10-én 19.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Károlyi Károly önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: 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
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő
megjelent, 1 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 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 114/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 10-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető
hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód formáló
programban előadás tartása és szórólap szerkesztése tárgyában érkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
meghívásos pályázat kiírásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás rászorultak részére történő
kiszállításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
6.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető
hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szerződésmódosítás
kezdeményezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz
elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód
formáló programban előadás tartása és szórólap szerkesztése tárgyában érkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Felbontotta a
zárt borítékban lévő árajánlatokat és ismertette azokat. Szabó-Csuka Dóra (8225
Szentkirályszabadja, Petőfi u. 10.) 310.000,-Ft+ÁFA, a Sinusproject Kft. (8230 Balatonfüred,
Berkenye u. 4.) 280.000,-Ft+ÁFA, Blaskó István (8200 Veszprém, Március 15.1/0 1/2)
200.000,-Ft+ÁFA (ÁFA 0%) összegért vállalná szemléletmód formáló programban előadás
tartását és szórólap szerkesztését. Az árajánlatok másolatban a jegyzőkönyv mellékletét
képezik. Polgármester megállapította, hogy Blaskó István (8200 Veszprém, Március 15.1/0
1/2) árajánlata a legkedvezőbb.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Blaskó
Istvánnal (8200 Veszprém, Március 15.1/0 1/2) kössön szerződést a képviselő-testület és a
megbízás 200.000,-Ft+ÁFA költségét pályázati forrásból fedezze, csakúgy mint a szórólapok
készítésének költségeit.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 115/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VE1-201600005 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön”
elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód formáló programban előadás tartása és
szórólap szerkesztése tárgyában– tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot
adta- Blaskó Istvánnal (8200 Veszprém, Március 15.1/0 1/2) köt szerződést.
A megbízás bruttó 200 000,-Ft, azaz bruttó kettőszázezer forint költségét a
képviselő-testület pályázati forrásból fedezi, csakúgy mint a szórólapok
nyomtatásának költségeit.
A 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.) Napirend: Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra meghívásos pályázat kiírásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra,
hogy a Tavárdivizió Kft. a fia által vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a
Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Csekényi István polgármester kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy a Tavárdivizió Kft. az általa vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Csekényi Henrik önkormányzati képviselő kérésére 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Weisz Tibor alpolgármester javasolta, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 116/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019-es téli szezonban,
Városlőd közigazgatási területén végzendő hóeltakarítási munkákra az alábbi
vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot:
Stravis Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 40.
Ram Trans Kft. 8445 Csehbánya, Fő u. 21.
Tavárdivízió Kft. 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 55.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2018.november 10.
3.) Napirend: Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotásáról
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 rendelet-tervezetet fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

4.) Napirend: Előterjesztés a kiegészítő szociális tűzifa-támogatás rászorultak részére történő
kiszállításáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 117/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa,
Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális tüzifaprogramban
történő felhasználás céljából 15 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,Ft/m3+ÁFA értékben.
A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő fűrészelés,
kiszállítás költségeit legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összeghatárig
2018. évi költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa megvásárlásához megállapított
266 700,-Ft állami támogatás mellett összesen bruttó 19 050,-Ft, tizenkilencezerötven forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2019.február 15.

5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendeletének megalkotásáról
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 rendelet-tervezetet fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

6.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 118/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa,
Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális tüzifaprogramban
történő felhasználás céljából 63 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,Ft/m3+ÁFA értékben.
A képviselő-testület a kiszállítás, fűrészelés költségeit legfeljebb 800.000,-Ft, azaz
nyolcszázezer forint összeghatárig 2018. évi költségvetéséből fedezi, valamint a
tüzifa megvásárlásához a BMÖGF/69-59/2018 iktatószámú támogatói okirattal
megállapított állami támogatás mellett összesen bruttó 80 010,-Ft, nyolcvanezer-tíz
forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: 2019.február 15.
7.) Napirend: Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz
elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szerződésmódosítás
kezdeményezéséről
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 119/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint kezdeményezi a TOP-2.1.3-15VE1-2016-00005
azonosítószámú,
„Csapadékvíz
elvezető
hálózat
korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán a támogatási szerződés
módosítását.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és egyben felhatalmazza a módosított 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 20.40 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

