VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 22/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én
18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő
Távolmaradtak: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
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 4 fő
megjelent, 3 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 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 150/2015. (XI.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 24-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat társulási megállapodásának módosítása tárgyában

Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlőd-Szentgál települések közötti földút nyomvonal
áthelyezésének finanszírozására együttműködési megállapodás megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd-Szentgál települések közötti földút nyomvonal áthelyezés
megvalósítására árajánlatok bekéréséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának módosítása 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 4 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 151/2015. (XI.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány és
Farkasgyepű Községek Önkormányzatai Herend Környéki Önkormányzatok
Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulásához való
csatlakozását 2016. január 1. napjával elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társult
önkormányzatok mindegyikének Magyarpolány és Farkasgyepű Község
Önkormányzatai csatlakozásához való hozzájárulásának megadását
követően a jelen határozat mellékletét képező 2016. január 1-től hatályba
lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást
aláírja.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program 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 határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 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 152/2015. (XI.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2013. (XII.05.)
számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintette és megállapította, hogy annak felülvizsgálata szükséges.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az esélyegyenlőségi
referenst a HEP felülvizsgálatára, majd a módosított HEP képviselő-testület
elé terjesztésére.
Felelős: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző, Némethné
Bódis Ildikó esélyegyenlőségi referens
Határidő: 2015.december 4.
3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd-Szentgál települések közötti földút nyomvonal
áthelyezésének finanszírozására együttműködési megállapodás 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 javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 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 153/2015. (XI.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd-Szentgál
települések közötti földút nyomvonal áthelyezésének finanszírozására

megköti a jelen határozat mellékletét
megállapodásokat
az
utat
jelentős
erdőbirtokosságokkal.

képező együttműködési
mértékben
használó

Az erdőbirtokosságok erkölcsileg és a szerződésekben meghatározott
mértékig anyagilag is támogatják az útépítést.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodások
képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd-Szentgál települések közötti földút nyomvonal
áthelyezés megvalósítására árajánlatok bekéréséről
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 4 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 154/2015. (XI.24.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd-Szentgál
települések közötti földút nyomvonal áthelyezésének kivitelezésére a jelen
előterjesztés mellékletét képező 2015/U-1124.számú tervdokumentációban
foglaltak alapján az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:
Delta Cat Kft. (8451 Ajka-Padragkút, Ipartelep)
Ram Trans Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 21.)
Baumidex Kft. (8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1.)
Képviselő-testület jóváhagyja a polgármester azon intézkedését, hogy
megrendelte a tervdokumentáció elkészítését és felhatalmazza a Demény
Zoltán vállalkozó (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B fsz.1.) által kiállított
150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint összértékű számla ellenértékének
megfizetésére és az erre vonatkozó vállalkozói szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.december 10.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.20 órakor berekesztette.
K.m.f.
Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

