VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:14/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.július 13-án 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Csekényi Henrik 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 6 fő
megjelent, 1 fő távolmaradt, 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 napirend
megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Előterjesztés Városlőd Kolostor utca kátyúzására beérkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István polgármester
2.)

Előterjesztés rendezvény támogatása céljából érkezett államháztartáson kívüli források
elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester

A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 91/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.július 13-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Iglauer Park konyha és fogadótér bérbeadása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester

2.) Előterjesztés közétkeztetési megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés szociális ebéd kiszállítására érkezett árajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Városlőd 395 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című
projekthez kapcsolódóan a tervezői feladatok ellátása érdekében beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervének módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés alpesi faházak értékesítésére pályázati hirdetmény kiírásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

8.) Előterjesztés településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv elkészítésére
vonatkozó kötelezettségről
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Szóbeli előterjesztés egészségügyi alapellátásba érkezett megduplázott állami
támogatás felhasználásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
10.) 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
11.)
Szóbeli előterjesztés V.Rozmaring Fesztivál költségvetési keretének
meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
12.) Előterjesztés Városlőd Kolostor utca kátyúzására beérkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István polgármester
13.)
Előterjesztés rendezvény támogatása céljából érkezett államháztartáson kívüli
források elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Iglauer Park konyha és fogadótér bérbeadása 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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 92/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, 8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11. szám alatt található konyha és fogadótér
helyiségeket 2017.július 1. napjától 2017.augusztus 31. napjáig határozott időre
bérbe adja Frum Ferenc egyéni vállalkozó (székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház
utca 25., adószám: 64347600-2-39) részére.
A képviselő-testület a bérleti díjat 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint összegben
állapítja meg havonta, a rezsiköltségek és az egyéb közüzemi költségek viselésére a
bérlő köteles.
A képviselő-testület a helyiség bérbeadásáról nevezett személlyel bérleti szerződést
köt, amely jelen határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés közétkeztetési megállapodás módosítása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. A képviselők
hozzászólásaikban soknak tartották a tervezet emelés összegét. Polgármester javasolta, hogy
maximum 700,-Ft/adag bruttó értékben kerüljön meghatározásra a napi menü.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő a) jelű határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 93/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Frum Ferenc
(székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám: 64347600-2-39)
térítési díj módosítására vonatkozó javaslatát és 2017. szeptember 1. napjától a
mellékelt szerint módosítja az Önkormányzat és a Vállalkozó között 2011.
augusztus 8-án létrejött és 2011. szeptember 1. óta érvényben lévő Városlőd
Község ellátási területén az iskolai napközi rendszerű gyermekétkeztetésre és a
szociális étkeztetés keretein belüli étel előállításra és kiszállításra vonatkozó
megállapodás 1. számú mellékletét.
A megállapodás e módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
formában érvényben maradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017.szeptember 1.

3.) Napirend:

Előterjesztés szociális ebéd kiszállítására 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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 94/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ebéd kiszállítása
érdekében 2017.szeptember 1.napjától hatályosan szerződés köt Frum Ferenc egyéni
vállalkozóval (székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám:
64347600-2-39).
A képviselő-testület a kiszállítás díját 30,-Ft/fő/nap összegben állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.augusztus 31.

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd 395 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 95/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Schneider
József 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Szepesi utca 28/C. szám alatti lakos 1/1
tulajdonát képező Városlőd 395 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 1992
m2 nagyságú ingatlant.
A fenti ingatlan 800.000,-Ft, azaz nyolcszázezer forint vételárát a képviselő-testület
köteles az adásvételi szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az eladó által
megadott bankszámlaszámra átutalni.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával
Dr.Henger István ügyvédet (8200 Veszprém, Ady Endre u. 7.) bízza meg.
Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés TOP 2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a tervezői feladatok ellátása érdekében beérkezett
árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az árajánlatokat. Az árajánlatok másolati példánya
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) bruttó

530.000,-Ft összegért, Bödecs Gyula (8200 Veszprém, Egry József u. 47/A FSZT. 1.) bruttó
600.000,-Ft összegért, Nagy Tibor (8417 Csetény, Petőfi u. 29. ) bruttó 685.800,-Ft összegért
vállalná a tervezői feladatok elvégzését. Polgármester megállapította, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Horváth
Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) egyéi vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat és
a vállalási díj bruttó 530.000,-Ft.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 96/2017. (VII.13.) 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 tervezői feladatok ellátása
elvégzésére Horváth Ferenc (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) egyéni vállalkozóval köt
szerződést.
A képviselő-testület a tervezés bruttó 530.000,-Ft, azaz ötszázharmincezer forint
költségét pályázati forrásból 2017. évi költségvetése terhére 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
6.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2017.évi közbeszerzési
tervének 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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 97/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 42/2017.
(III.22.) számú Kt. határozattal elfogadott 2017. évi közbeszerzési tervét jelen
határozat mellékletét képező terv szerint módosítja.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési terv e határozat
mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirend:Előterjesztés alpesi faházak értékesítésére pályázati hirdetmény kiírásáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 98/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívás szerint a Városlőd 246/2 hrsz-ú
(természetben: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.) ingatlanon álló 3,4,5,6,7
számú alpesi típusú faházakat, mint feleslegesség vált vagyontárgyakat
értékesítésre jelöli.
Határidő: 2017.augusztus 11.
Felelős: Csekényi István polgármester

8.) Napirend: Előterjesztés településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv
elkészítésére vonatkozó 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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 99/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében
felkéri a polgármestert, hogy a településképi rendelet és településképi arculati
kézkönyv készítésére, illetve önkormányzati főépítészi tevékenyég ellátására a
kamarai névjegyzékben szereplő építészektől kérjen 3 árajánlatot, majd azokat
terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.július 30.

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés egészségügyi alapellátásba érkezett megduplázott állami
támogatás felhasználásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvosi szolgálat az idei évben is
megduplázott állami támogatásban részesült. A havi 130 eFt-al magasabb összeget
rezsitámogatás címen utalta át az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A korábbi
állásfoglalás miatt háziorvos nem minősül egészségügyi szakdolgozónak, rá nem vonatkozik
a központi béremelésről szóló jogszabály, ezért az ő bére nem változik jogszabály szerint.
Önkormányzatunk képviselő-testülete dönthet azonban béremelésről. A tavalyi évben a
támogatás 55%-át, 866.141,-Ft-ot jutalomként kaptak meg a dolgozók és a képviselő-testületi
ülésen elhangzott, hogy az idei év közepén visszatérünk a támogatás béremelésként történő
kifizetésére.
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő háziorvos elmondta, hogy a háziorvosi bére és a
dolgozók bére is nagyon alacsony a környékbeli egészségügyi dolgozókhoz képest. Kérte,

hogy az állami támogatás legalább 60 %-a kerüljön jutalomként kiosztásra, annak 50 %-a a
háziorvosnak, 25-25%-a az orvos írnok és a körzeti ápoló részére.
Jelen lévő önkormányzati képviselők hozzászólásaikban több államitámogatást szerettek
volna felújításra, kisjavításra megtartani.
Dr. Baráth Enőke önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy ő a háziorvos, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület
zárja ki.
936eFt egész évre
A Képviselő-testület Dr. Baráth Emőke kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálatnál
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a 2017.évre vonatkozóan
dr. Baráth Emőke háziorvos részére bruttó 39.000,-Ft/hó, azaz havonta
harminckilencezer forint és
Staub-Pap Szilvia körzeti ápoló részére bruttó 19.500,-Ft/hó, azaz havonta
tizenkilencezer-ötszáz forint és
Bódi Jánosné orvosírnok részére bruttó 19.500,-Ft/hó, azaz havonta
tizenkilencezer-ötszáz forint jutalmat állapít meg.
A 2017.janurá 1.napjától 2017. augusztus 31.napjáig járó összeg kifizetésére
2017.augusztus 10.napjáig kerül sor, a további kifizetésekre havonta az adott hónap
10.napjáig kerül sor.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2016.november 15.
Jelen volt 6 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 100/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálatnál
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a 2017.évre vonatkozóan
dr. Baráth Emőke háziorvos részére bruttó 39.000,-Ft/hó, azaz havonta
harminckilencezer forint és
Staub-Pap Szilvia körzeti ápoló részére bruttó 19.500,-Ft/hó, azaz havonta
tizenkilencezer-ötszáz forint és
Bódi Jánosné orvosírnok részére bruttó 19.500,-Ft/hó, azaz havonta
tizenkilencezer-ötszáz forint jutalmat állapít meg.

A 2017.janurá 1.napjától 2017. augusztus 31.napjáig járó összeg kifizetésére
2017.augusztus 10.napjáig kerül sor, a további kifizetésekre havonta az adott hónap
10.napjáig kerül sor.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
10.) 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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés V.Rozmaring Fesztivál költségvetési keretének
meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évi Rozmaring Fesztivál költségvetése
összeállt, ami eléri a 3 mFt összeget. A helyi nemzetiségi önkormányzatok is vásárolnak majd
a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve támogatási igérvényünk is van, azonban
elengedhetetlen saját forrás biztosítása 2 mFt összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Rozmaring
Fesztivált 2017. augusztus 11-12-13-án (péntek-szombat-vasárnap) tartja.
A képviselő-testület a Fesztivál lebonyolításához 2017.évi költségvetéséből
legfeljebb 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint összegért vásárol anyagokat,
szolgáltatásokat. A rendezvény további költségeit államháztartáson kívülről érkező
forrásokból kívánja fedezni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény
megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére és azok fenti
keretösszegig történő kifizetésére.
Felelős: Csekényi István polgármester

Határidő: azonnal
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 101/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Rozmaring
Fesztivált 2017. augusztus 11-12-13-án (péntek-szombat-vasárnap) tartja.
A képviselő-testület a Fesztivál lebonyolításához 2017.évi költségvetéséből
legfeljebb 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint összegért vásárol anyagokat,
szolgáltatásokat. A rendezvény további költségeit államháztartáson kívülről érkező
forrásokból kívánja fedezni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedést megtételére,
különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény
megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére és azok fenti
keretösszegig történő kifizetésére.

Felelős: Csekényi István polgármester

Határidő: azonnal
12.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Kolostor utca kátyúzására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékokat és ismertette az árajánlatokat. Az árajánlatok másolati példánya
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.)
648.000,-Ft+ÁFA összegért, a VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT. (8200 VESZPRÉM, Vilonyai
u. 5/a) 739.800+ÁFA összegért, a DATI-SPED KFT. (8227 FELSŐÖRS, FENYVES U.
37.),-777.600,-Ft+ÁFA összegért vállalná a kátyúzási munkálatokat. Polgármester
megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém,
Kádártai út 27.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a VIA
VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) gazdasági társasággal köt szerződést az
önkormányzat és a kátyúzás költsége 648.000,-Ft+ÁFA.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 102/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Városlőd Kolostor utca kátyúzási munkálatok
megvalósítása érdekében a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.)
gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a kátyúzás 648.000,-Ft+ÁFA, azaz hatszáznegyvennyolcezer
forint+ÁFA,
bruttó
822.960,-Ft,
azaz
bruttó
nyolcszázhuszonkettőezerkilencszázhatvan forint költségét 2017. évi költségvetése terhére 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

13.) Napirend: Előterjesztés rendezvény támogatása céljából érkezett államháztartáson kívüli
források elfogadásáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 103/2017. (VII.13.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező megállapodásokkal elfogadja a V. Rozmaring Fesztivál rendezvény
támogatásához az Ewelling Erdőbirtokossági Társulat által biztosított 200.000,-Ft, a
Városlődi Erdőbirtokossági Társulat által biztosított 50.000,-Ft támogatást, mint
államháztartáson kívüli forrást.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a megállapodások képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

