VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:18/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.szeptember 7-én
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
Peidl Antalné önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: 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 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 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 125/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.szeptember 7-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Városlőd község településrendezési eszközeinek egyszerűsített
eljárásban történő, a 045 hrsz-ú ingatlant érintő módosítása kapcsán véleményezési
eljárás lezárása
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Veszprémi Fiatalok Egyesülete által benyújtani kívánt „TOP-5.3.1- 16A
HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE VESZPRÉM MEGYE” című
pályázat kapcsán konzorcium partnerség vállalása
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlődi Községi Könyvtárba bútorok és eszközök vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) 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
5.) Előterjesztés Hölgykő utcai temetőbe világítóeszközök vásárlásáról és beszereléséről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Hölgykő utcai temetőben lévő, haranglábhoz vezető lépcső felújítására
árajánlatok beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés kultúrház parkettájának felújításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés idősek napja időpontjának és költségkertének meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső ellenőrzés
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
10.) Előterjesztés tüzifa beszerzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd község településrendezési eszközeinek egyszerűsített
eljárásban történő, a 045 hrsz-ú ingatlant érintő módosítása kapcsán véleményezési eljárás
lezárása
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 126/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd 045 hrsz-ú ingatlanon
turisztikai fejlesztést lehetővé tevő településrendezési eszközök módosításával összefüggően
lefolytatott véleményezési szakaszban és a partnerségi egyeztetés során beérkezett
véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
1.
megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban nem
érkezett észrevétel, javaslat, így a partnerségi egyeztetést lezárja;
2.
a véleményezési szakasz során érkezett véleményeket megismerte, kifogást nem emelő
véleményeket tudomásul veszi;
3.
a jelen határozat mellékletét képező vélemények-válaszokban szereplő, észrevételekre
adott szakmai válaszokat, indoklást elfogadja;
4.
megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosításának véleményezési szakasza
lezárul;
5.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel kapcsolatos
döntés dokumentálásáról és közzétételéről,
6.
megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó
munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés
elkészítésére nincs szükség,
7.
felkéri a tervezőt, hogy a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyandó és
alátámasztó munkarészeit az állami főépítész, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság észrevételeinek megfelelően
pontosítsa és készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó
tervdokumentációt;
8.
felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott
településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát,
továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai
véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak jelen határozattal együtt.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés Veszprémi Fiatalok Egyesülete által benyújtani kívánt „TOP5.3.1- 16A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE VESZPRÉM MEGYE” című
pályázat kapcsán konzorcium partnerség vállalása
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 127/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Veszprémi
Fiatalok Egyesület (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 4., 19-02-0002122)
által ismertetett „TOP-5.3.1- 16A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ
ERŐSÍTÉSE VESZPRÉM MEGYE” című pályázatnak benyújtását.
A képviselő-testülete utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és egyben felhatalmazza a konzorciumi megállapodás képviselőtestülete nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Községi Könyvtárba bútorok és eszközök vásárlásáról
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 128/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Községi Könyvtár (8445
Városlőd, Kossuth Lajos u. 58.) felszerelése érdekében 2017.évi költségvetéséből
legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összegben, bútorokat, eszközöket
vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.szeptember 30.

4.) 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 rendelettervezetet 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:

5.) Napirend: Előterjesztés Hölgykő utcai temetőbe világítóeszközök vásárlásáról és
beszereléséről
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 129/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, Hölgykő utcai temetőben világítás biztosítása érdekében 2017.évi
költségvetése terhére legfeljebb 650.000,-Ft, azaz hatszázötvenezer forint
összértékben világítótesteket vásárol és szereltet be.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.október 15.
6.) Napirend: Előterjesztés Hölgykő utcai temetőben lévő, haranglábhoz vezető lépcső
felújítására 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 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 130/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Hölgykő utcai
temető térkövezési munkálatainak kivitelezése érdekében a jelen határozat mellékletét
képező ajánlatkérőben foglaltak szerint az alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot:
-

LŐD-ÉP BT. 8445 Városlőd, Kolostor u. 66.
Földi Épgép Kft. 8400 Ajka, Kele u. 9.

-

VIA VOMITO KFT. 8200 Veszprém, Kádártai út 27.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.szeptember 20.
7.) Napirend: Előterjesztés kultúrház parkettájának felújításáról
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 131/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Kossuth Lajos
Művelődési Ház nagyterme parkettájának javítása, csiszolása és lakkozása és egyben
az érdekeltségnövelő pályázat végrehatása érdekében 2017. évi költségvetése terhére
legfeljebb 1 mFt, azaz egymillió forint összeget biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.szeptember 20.

8.) Napirend: Előterjesztés idősek napja időpontjának és költségkertének meghatározásáról
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 132/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 5-én
Városlőd településen idősek napi rendezvényt szervez.
A képviselő-testület a rendezvény költségeinek fedezésére 2017.évi
költségvetéséből legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget
biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
Polgármester
Határidő: 2017.november 5.
9.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál és intézményeinél lefolytatott belső
ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(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 133/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr
által Városlőd Község Önkormányzatnál, Városlődi Közös Önkormányzati
Hivatalnál, Városlődi Német Nemzetiségi Óvodánál 2017.július 20-augusztus 18.
között lefolytatott ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 4/2017.
iktatószámú jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette
és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat és
intézményei jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az
abban foglaltak maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

10.) Napirend:
Előterjesztés tüzifa 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 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 134/2017. (IX.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. téli fűtési idényre
intézményei fűtése érdekében 2017.évi költségvetése terhére legfeljebb bruttó
500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összeghatárig tüzifát vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a vonatkozó szerződések képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
Polgármester
Határidő: 2017.december 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.40 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

