VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 2/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.január 31-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné 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 teljes
létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek között az alábbi napirendek
megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Előterjesztés fogorvosi alapellátás biztosítására kötött feladatátvállalási szerződés
szolgáltató részéről történő felmondásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 15/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.január 31 -i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés alpesi faházak értékesítésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási
kérelmeiről
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés művelődési ház kültéri világítására érkezett árajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés rendezvénysátor bérletéről
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Veres Ferenc városlődi lakos egyes önkormányzati közintézmények
hétvégi fűtésével történő megbízásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés ruhafogasok készítéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés fogorvosi alapellátás biztosítására kötött feladatátvállalási szerződés
szolgáltató részéről történő felmondásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 16/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-balatoni Térség
Regionális Települési Szilárd hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016.évi
tevékenységéről szóló e határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja.
2.) Napirend: Előterjesztés alpesi faházak értékesítésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett ajánaltokat és ismertette azokat. A 8. számú faházra
Bódis Zoltán 8446 Kislőd, Hunyadi u. 2/a. szám alatti lakos és Varga József 8200 Veszprém,
Veszprémvölgyi utca 10. szám alatti lakos, a 9. számú faházra Ruppert Béláné 8581
Németbánya, Kossuth Lajos u. 15. szám alatti lakos, a 10. számú faházra Ujvári Szilvia 8581
Németbánya, Kossuth u. 53. szám alatti lakos. Bódis Zoltán a mai napon visszavonta a
8.számú faházra tett ajánlatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező szerződésben foglaltak szerint a Városlőd 246/2 hrsz-ú (természetben: 8445
Városlőd, Fenyves u. 10-11.) ingatlanon álló 8. számú faházat Varga József 8200
Veszprém, Veszprémvölgyi u. 10. szám alatti lakos, a 9. számú faházat Ruppert Béláné
8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 15. szám alatti lakos, a 10. számú faházat Ujvári
Szilvia 8581 Németbánya, Kossuth u. 53. szám alatti lakos, mint pályázaton nyertes
ajánlattevők részére értékesíti.
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
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 17/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező szerződésben foglaltak szerint a Városlőd 246/2 hrsz-ú (természetben: 8445
Városlőd, Fenyves u. 10-11.) ingatlanon álló 8. számú faházat Varga József 8200
Veszprém, Veszprémvölgyi út 10. szám alatti lakos, a 9. számú faházat Ruppert Béláné

8581 Németbánya, Kossuth Lajos u. 15. szám alatti lakos, a 10. számú faházat Ujvári
Szilvia 8581 Németbánya, Kossuth u. 53. szám alatti lakos, mint pályázaton nyertes
ajánlattevők részére értékesíti.
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

3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 18/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 300.000,- Ft, azaz
háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Városlőd-Csehbánya
Polgárőr Egyesület (8445 Városlőd, Templom tér 4. képviselő: Ujhelyi Sándor elnök)
részére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.február 15.

4.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási
kérelmeiről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
a kérelemben található összegek magasak ugyan, de nemes célt szolgálnánk, hiszen a
Mendelsohn koncert minden évben fontos esemény, illetve Tóvári Lajos is neves alakja volt
községünknek. Meglátása szerint az ellátás költségei nagyon magasak.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a 2017.évi
költségvetés ismerete nélkül szerinte felelőtlen lenne ilyen magas összegű támogatásról
dönteni.
Csekényi István javasolta, hogy a képviselőtestület a Mendelssohn koncert 250 eFt-al történő
támogatásáról rögtön döntsön a többi célról pedig a költségvetés elfogadásakor.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint óévbúcsúztató és
újévköszöntő koncert szervezése céljára a Mendelssohn kamarazenekar
tiszteletdíjának fedezésére 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (8445
Városlőd, Templom tér 4. képviselő: Nagy-Peidl Éva elnök) részére.
A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület további
céljait támogatásra érdemesnek tartja, de azok tényleges támogatásáról 2017.évi
költségvetése tárgyalását követően hoz döntést.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.március 15.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 19/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint óévbúcsúztató és
újévköszöntő koncert szervezése céljára a Mendelssohn kamarazenekar
tiszteletdíjának fedezésére 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (8445
Városlőd, Templom tér 4. képviselő: Nagy-Peidl Éva elnök) részére.

A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület további
céljait támogatásra érdemesnek tartja, de azok tényleges támogatásáról 2017.évi
költségvetése tárgyalását követően hoz döntést.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.március 15.

5.) Napirend: Előterjesztés művelődési ház kültéri világítására érkezett árajánlatról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 20/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Kossuth Lajos
Művelődési Ház külső világításának bővítése érdekében szerződést köt a Horváth és
Társa Villamosipari Kft. (8400 Ajka, Újélet u. 12/2. Fsz.1.) gazdasági társasággal.
A világításbővítés bruttó 323.393,-Ft, azaz
háromszázkilencvenhárom forint költségét a
pénzmaradványából fedezi.

háromszázhuszonháromezerképviselő-testület 2016.évi

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.február 24.
6.) Napirend: Előterjesztés rendezvénysátor bérletéről
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 21/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 2017.február 2425.napjára szervezendő svábbál helyszínéül a jelen határozat mellékeltét képező

szerződéssel a Fesztivál Hungária Kft. (9443 Petőháza, Ifjúság u. 9.) gazdasági
társaságtól bérbe vesz egy alumínium vázszerkezetű sátrat.
A sátorbérlet bruttó 3.500.000,-Ft. azaz hárommillió-ötszázezer forint költségét a
képviselő-testület 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.február 24.

7.) Napirend: Előterjesztés Veres Ferenc városlődi lakos egyes önkormányzati
közintézmények hétvégi fűtésével történő megbízásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 22/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati
közintézmények hétvégi fűtése érdekében Veres Ferenc 8445 Városlőd, Veszprémi u.
1. szám alatti lakossal a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést köt.
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

8.) Napirend: Előterjesztés ruhafogasok készítéséről
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 23/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi 2008’Kft. (8446
Kislőd, Hunyadi u. 11.) gazdasági társaságtól 10 db fém ruhafogast rendel meg
A képviselő-testület a ruhafogasok árát legfeljebb 300.000,-Ft, azaz háromszázezer
forint összeg erejéig 2017.évi költségvetéséből fedezi.
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
9.) Napirend: Előterjesztés fogorvosi alapellátás biztosítására kötött feladatátvállalási
szerződés szolgáltató részéről történő felmondásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 24/2017. (I.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Amdent Egészségügyi
Szolgáltató Bt. (8445 Városlőd, Béke u.18.) gazdasági társasággal fogászati
feladatok ellátására kötött szerződést annak 13. pontjában foglaltak alapján az
egészségügyi szolgáltató kezdeményezésére a 6 hónapos felmondási idő
betartásával 2016.július 31.napjával felmondja.

Az egészségügyi szolgáltató a felmondási idő alatt a fogorvosi alapellátást
biztosítja.
A képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatóval közösen az alapellátás
biztosítása érdekében fogorvost keres.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.július 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 22.10 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

