VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 15/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.október 19-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő
Távolmaradtak: Lakner Zoltán 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 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 112/2016. (X.19.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.október 19-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Városlőd Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló 11/2008.(X.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a
házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes
szabályokról szóló 4/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a Városlőd alsó temető felújításával kapcsolatos lakatos munkák
elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról szóló 11/2008.(X.22.)
önkormányzati rendelete 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:

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő egyes szabályokról
szóló 4/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
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:

3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete 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:

4.) Napirend: Előterjesztés a Városlőd alsó temető felújításával kapcsolatos lakatos munkák
elvégzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
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. Az Adonyi 2008’Kft.
(8446 Kislőd, Hunyadi u. 11.)nettó 1.316.860,-Ft (bruttó:1.672.412,-Ft) összegért, Auerbach
László (8445 Városlőd, Táncsics M. u. 6.) bruttó: 1.750.000,-Ft összegért, a Nemes és Társai
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8445 Városlőd, Újmajor 024/8 hrsz.) nettó 1.450.000,-Ft
(bruttó: 1.841.500,-Ft) összegért vállalná a lakatosmunkák 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 az Adonyi
2008’Kft. (8446 Kislőd, Hunyadi u. 11.) gazdasági társasággal kössön szerződést az
önkormányzat a lakatosmunkák elvégzésére és fizesse ki neki a nettó 1.316.860,-Ft összeget.
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 113/2016. (X.19.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete-tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta - az Adonyi 2008’Kft. (8446 Kislőd, Hunyadi u. 11.)
gazdasági társaságtól rendeli meg a Városlőd alsó temető felújításával kapcsolatos
lakatos munkák elvégzését.
A képviselő-testület a lakatos munkák 1.316.860,-Ft+ÁFA. azaz bruttó 1.672.412,-Ft,
azaz bruttó egymillió-hatszázhetvenkettőezer-négyszáztizenkettő forint költségét
2016.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.november 30.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.10 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

