VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:11/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.május 22-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Dr. Baráth Emőke 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 74/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.május 22-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat kapcsán hozott határozat módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat kapcsán
hozott határozat módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Balaton Classic veteránautós túrához történő hozzájárulás kérése
tárgyában
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról
szóló átfogó értékeléséről.
előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről (zárszámadás)
előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
6.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 5/2015. (II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés települési gyermeknap szervezésében való együttműködésről
előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében érkezett
árajánlatokról
előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés Major Károly településrendezési eszközök módosítására irányuló
kérelméről
előadó: Csekényi István polgármester
10.)
Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat kapcsán hozott határozat 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 határozati javaslatot 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 határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 75/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések, azon belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség
infrastrukturális fejlesztése, felújításának (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
támogatására kiírt pályázaton történő részvétel kapcsán hozott 59/2017. (IV.27.) számú
Kt. számú határozatát módosítja, melynek során a határozat III. bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„A Képviselő-testület a beruházás bruttó 9 843 870,-Ft összköltségéhez
pályázati önrészként 2017. évi költségvetése terhére 492 193,-Ft, azaz
négyszázkilencvenkettőezer-egyszázkilencvenhárom forint önrészt biztosít.”
A Képviselő-testület 59/2017. (IV.27.) számú Kt. számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat
kapcsán hozott határozat 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 határozati javaslatot 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 határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 76/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések, azon belül új óvodai konyha létesítésére kiírt pályázaton történő részvétel
kapcsán hozott 62/2017. (V.8.) számú Kt. számú határozatát módosítja, melynek során
1. A határozat III. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Képviselő-testület a beruházás bruttó 24.678.155,-Ft, azaz huszonnégymillióhatszázhetvennyolcezer-egyszázötvenöt
forint
összköltségéhez
pályázati
önrészként 2017. évi költségvetése terhére 1.233.908,-Ft, azaz egymilliókettőszázharmincháromezer-kilencszáznyolc forint önrészt biztosít.”
2. A határozat IV. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A pályázattal megvalósítani kívánt beruházás során a jelenlegi Városlődi Német
Nemzetiségi Óvodában (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) üzemelő elavult berendezésű
és a helyszínen gazdaságosan nem felújítható, óvodai étkeztetést ellátó saját konyhás
főzőhely helyett egy jelenleg szociális és iskolai étkeztetésre szolgáló, önkormányzati
tulajdonú, de vállalkozó által üzemeltett melegítő konyha (8445 Városlőd, Kossuth
Lajos u. 56.) átalakítását terveztük egy db kb.34 m2 alapterületű, épületen belüli jelenleg
nem használt helyiség ( zöldség-, és húselőkészítő, a szárazáru-, és földesáru raktár,
valamint a gazdasági folyosó) konyhához való csatolásával. Az épület befoglaló mérete,
alapterülete, beépítettsége külső méretei nem változnak, csupán nyílászáró csere
történik, illetve új padlóburkolat kerül lefektetésre a víz, gáz és elektromos vezetékek
egy részének cseréje, valamit a nagy konyhai berendezések, gépek, eszközök beszerzése
történik. A beruházás során a kialakított főzőkonyhán megoldható az óvodai, iskolai és
szociális étkeztetés is és utóbbiak esetében a vásárolt élelmezés kiváltható saját konyhás
főzőhellyel. A beruházás során közbeszerzési eljárás nem kerül lefolytatásra és építés
engedély kérése sem szükséges. A képviselő-testület a pályázati cél megvalósítását és
finanszírozását az alábbiak szerint tervezi:
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A Képviselő-testület 62/2017. (V.8.) számú Kt. számú határozatának e határozattal nem
érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban fennmaradnak.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés Balaton Classic veteránautós túrához történő hozzájárulás kérése
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 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 77/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
ChronoMoto Kft. (1213 Budapest, Hollandi út 13.) Városlőd Nagy Lajos király utca
jelen határozat mellékletét képező térképen megjelölt alsó szakaszát (kb. 50 m
hosszan), mint közterületet a Balaton Classic veteránautós túra keretében 2017. június
3-án 10.00-12.00 óra között autós pontossági feladatok végrehajtása érdekében
használja.
Jelen hozzájárulás feltétele, hogy szervező teljes körű felelősséget vállal a verseny
illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) biztonságáért, és
tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat és a helyi lakosok
műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért.
A veteránautós túrával kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az
esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017.június 3.

4.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.
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 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 78/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2017.május 31.

5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről
(zárszámadás)
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

6.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 5/2015. (II.25.) számú önkormányzati 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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

7.) Napirend: Előterjesztés települési gyermeknap szervezésében való együttműködésről
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 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 79/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017.május 27-én, Városlődön
megrendezésre kerülő települési gyermeknap kapcsán 2017. évi költségvetése terhére
legfeljebb 140.000,-Ft, azaz egyszáznegyvenezer forint értékben vásárol anyagot,
illetve rendel meg szolgáltatást.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátása érdekében
érkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket majd kibontotta a
zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv
mellékletét képezik. A TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 4. IV. EM. 1.) az elszámolható költségek 1 %-a összegért, Kádár Balász Ügyvédi
Iroda (1054 Budapest, Báthori u. 7. II/1.) a projekt elszámolható költségek 2 %-a összegért, a
KOZMA Ügyvédi Iroda (2040 Budaörs, Budapesti út 28.) a projekt elszámolható költségeinek
1,5 %-a összegért vállalná el a közbeszerzési feladatok ellátását. Polgármester megállapította,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat ../2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok

ellátása elvégzésére a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft (1055
Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. EM. 1.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a közbeszerzési szakértő forint költségét a projekt elszámolható
költségek 1 %-a összegét, 2017. évi költségvetése terhére pályázati forrásból fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
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 80/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok
ellátása elvégzésére a TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft (1055
Budapest, Falk Miksa u. 4. IV. EM. 1.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a közbeszerzési szakértő forint költségét a projekt elszámolható
költségek 1 %-a összegét, 2017. évi költségvetése terhére pályázati forrásból fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
9.) Napirend: Előterjesztés Major Károly településrendezési eszközök módosítására irányuló
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 5 képviselő, szavazott 5 képviselő.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 81/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmező költségviselése
mellett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (1) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva Városlőd Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2008. (X.
28.) önkormányzati
rendeletben
elfogadott
településrendezési
eszközeit
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) egyszerűsített
eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:
I.

Városlőd 045 hrsz-ú telken lévő védelmi erdőterületen fekvő volt MATÁV
épület fejleszthetősége érdekében terület más övezetbe történő átsorolása

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 82/2017. (V.22.) számú Kt. határozata:
I. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Város-Teampannon Kft.
(székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u 7. 4. em. 3. cégjegyzékszáma: 01-09-881973
adószáma: 13960894-2-41. képviseletében eljár: Koszorú Lajos Zoltán ügyvezető)
gazdasági társasággal Major Károly (születési hely, idő: Pápa, 1971.09.24.anyja neve:
Madár Irma) 8598 Pápa, Tapolcafői u. 26. szám alatti lakos költségviselése mellett
kívánja megkötni településrendezési eszközei Városlőd Község Önkormányzat
…/2017.(V.22.) számú Kt. határozatában foglalt (Városlőd 045 hrsz-ú telken lévő
védelmi erdőterületen fekvő volt MATÁV épület fejleszthetősége érdekében terület más
övezetbe történő átsorolása) módosítása érdekében a jelen határozat mellékletét képező
tervezési szerződést.
II.Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hori & Viki Design Kft. (8400
Ajka, Táncsics Mihály u. 32.) gazdasági társasággal Major Károly (születési hely, idő:
Pápa, 1971.09.24.anyja neve: Madár Irma) 8598 Pápa, Tapolcafői u. 26. szám alatti
lakos költségviselése mellett kívánja megkötni településrendezési eszközei Városlőd
Község Önkormányzat …/2017.(V.22.) számú Kt. határozatában foglalt (Városlőd 045
hrsz-ú telken lévő védelmi erdőterületen fekvő volt MATÁV épület fejleszthetősége
érdekében terület más övezetbe történő átsorolása) módosítása érdekében a jelen
határozat mellékletét képező megbízási szerződést
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza a szerződések képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.20 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

