VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.május 8-án 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
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.
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 61/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május 8-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
előadó: Csekényi István polgármester

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletének módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
című projekthez kapcsolódóan projekt-előkészítő tanulmány készítésére kötött
szerződés megvalósulásáról, kifizetés engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében árajánlatok
beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében
megállapodás megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés 2016.évben szociális feladatokra kapott támogatás visszafizetési
kötelezettségről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázatról
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 62/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény
3.melléklet II.6. pont szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések, azon belül
új óvodai konyha létesítésére kiírt pályázatra.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatásból az
önkormányzat tulajdonában lévő Városlőd, Kossuth u. 56. szám alatti ingatlant
kívánja felújítani.
A Képviselő-testület a beruházás bruttó 24.106.655,-Ft, azaz huszonnégymillióegyszázhatezer-hatszázötvenöt forint összköltségéhez pályázati önrészként 2017.
évi költségvetése terhére 1.205.334,-Ft, azaz egymillió-kettőszázötezerháromszázharmincnégy forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület a pályázati cél megvalósítását és finanszírozását a jelen
határozat 1. mellékletét tartalmazó ütemezés szerint tervezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017.MÁJUS 9.
2.) Napirend: Előterjesztés 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 rendelet-tervezetet 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 rendeletet alkotta:

3.) Napirend: Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan projekt-előkészítő tanulmány készítésére kötött
szerződés megvalósulásáról, kifizetés engedélyezéséről
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 63/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Városlőd
Község Önkormányzata és az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő
Kft. között a TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
című projekthez kapcsolódóan projekt-előkészítő tanulmány készítésére kötött, jelen
határozat mellékletét képező megbízási szerződést és engedélyezi a nettó 77.952,Ft+ÁFA, bruttó 98.999,-Ft, azazbruttó kilencvennyolcezer-kilencszázkilencvenkilenc
forint végösszegű megbízási díj szerződés 4.4. pontjában foglaltak szerinti kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében
árajánlatok beszerzéséről
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 64/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan
„közbeszerzési feladatok ellátása” tárgyban a jelen határozat mellékletét képező
ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér
árajánlatot:
- Kádár Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Báthori utca
7.
email: drkadarb@t-email.hu
- Dr. Kozma György Ügyvédi Iroda 2040 Budaörs, Budapesti út
28.
email: kozmagyorgy@t-online.hu
- TOP - Szakértő Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
1055 Budapest, Falk M. u.
4.
email: ugyvezeto@top-szakerto.hu
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú
Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében
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 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 65/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott
VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. §
valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az
52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodást.
Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az
52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek
képviseletét Ajka Város Önkormányzata lássa el.
Az ellátásért felelősök az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH
kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren
fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni
arányát az alábbiak szerint rögzítik:
Ajka város nettó könyv szerinti értéke:
1.844.579.541 Ft 60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke: 31.128.322 Ft 1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:
248.886.079 Ft 8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:
310.903.528 Ft 10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:
163 609 522Ft 5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:
98.175.806Ft 3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:
342.230.907Ft 11,26 %
Városlőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján
felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az 52.
sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága
érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg
az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben
található "Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH
kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.
Határidő:
Felelős:

2017. május 30.
Csekényi István polgármester

6.) Napirend: Előterjesztés 2016.évben szociális feladatokra kapott támogatás visszafizetési
kötelezettségről
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 66/2017. (V.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a Magyar
Államkincstár megállapításaira, Városlőd Község Önkormányzatát támogatás
visszafizetési kötelezettség címen terhelő 2 926 653,-Ft, azaz kettőmilliókilencszázhuszonhatezer-hatszázötvenhárom forint összeget átutal a Magyar
Államkincstár 10032000-01031496 számú bankszámlájára.
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 21.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

