VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:19/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.szeptember 26-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
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Peidl Antalné 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.
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 135/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.szeptember 26-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Hölgykő utcai temetőben lévő, haranglábhoz vezető lépcső felújítására
beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Bódis Zoltán kislődi lakos Városlőd 013/1 hrsz-ú ingatlanának
áramellátása kapcsán közútkezelői és tulajdoni hozzájárulásról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Bódi Jánosné temetéséhez történő hozzájárulásról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Straub Dávid polgármester
6.) Előterjesztés Iglauer Park konyha és fogadótér bérbeadása tárgyában
előadó: Csekényi István polgármester
7.) Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásról
1.) Napirend:

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 b) 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 136/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójához és a csatlakozás érdekében az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja.
A képviselő-testület a támogatás mértékét mindkét („A” ÉS „B” típus) pályázattípus
esetében 10.000,-Ft/fő összegben határozza meg.
A képviselő-testület kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy
háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát, azaz 85.500,-Ft összeget.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására, a
pályázati kiírás megjelentetésére.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.október 2.
2.) Napirend: Előterjesztés Hölgykő utcai temetőben lévő, haranglábhoz vezető lépcső
felújítására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
ismertette a beérkezett árajánlatokat. A Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) 1.681.950,Ft+ÁFA összegért, a VIA VOMITO KFT. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 1.918.000,Ft+ÁFA összegért, a LÖD-ÉP Bt. (8445 Városlőd, Kolostor u. 66.) 2.193.750,-Ft+ÁFA
összegért vállalná a munkálatokat. Polgármester megállapította, hogy a fentiek alapján a
legjobb ajánlatot a Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) 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 Földi
Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9.) gazdasági társasággal köt szerződést az önkormányzat és a
felújítás költsége 1. 681.950,-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 137/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb árajánlatot adta- a Városlőd 3 hrsz-ú, Hölgykő utcai temetőben lévő,
haranglábhoz vezető lépcső felújításának megvalósítása érdekében a Földi Épgép Kft.
(8400 Ajka, Kele u. 9.) gazdasági társasággal köt szerződést.
A képviselő-testület a felújítások 1. 681.950,-Ft+ÁFA, azaz egymillióhatszáznyolcvanegyezer-kilencszázötven forint plussz általános forgalmi adó, bruttó
2.136.077,-Ft, azaz bruttó kettőmillió-egyszázharminchatezer-hetvenhét 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

3.) Napirend: Előterjesztés Bódis Zoltán kislődi lakos Városlőd 013/1 hrsz-ú ingatlanának
áramellátása kapcsán közútkezelői és tulajdoni hozzájárulásról
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 javaslatokat 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 határozatokat hozta:

1. Városlőd Község Önkormányzat 138/2017. (IX.26.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ROPE-VILL Kft. (8200
Veszprém, Radnóti tér 2.), mint kivitelező kérelmére az E.on Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. út 11-13.) megbízása alapján Bódis
Zoltán (8446 Kislőd, Hunyadi u. 2.) Városlőd 013/1 hrsz-ú ingatlanának villamos
energia ellátása érdekében egy új 0,4 Kv-os légvezetékes hálózat létesítése során
érintett Városlőd Község Önkormányzat tulajdonát képező 468 hrsz-ú kivett
közterület művelési ágú ingatlan kapcsán tulajdonosi hozzájárulást a benyújtott
tervdokumentáció szerint megadja.
A kivitelezés során az esetlegesen felbontott közterületet legalább az eredeti
burkolat minőséggel kell helyreállítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban megjelölt
tulajdonosi nyilatkozat kiadásra.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
2. Városlőd Község Önkormányzat 139/2017. (IX.26.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ROPE-VILL Kft. (8200
Veszprém, Radnóti tér 2.), mint kivitelező kérelmére az E.on Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. út 11-13.) megbízása alapján Bódis Zoltán
(8446 Kislőd, Hunyadi u. 2.) Városlőd 013/1 hrsz-ú ingatlanának villamos energia
ellátása érdekében egy új 0,4 Kv-os légvezetékes hálózat létesítése során érintett
Városlőd Község Önkormányzat tulajdonát képező 468 hrsz-ú kivett közterület
művelési ágú ingatlan kapcsán közútkezelői hozzájárulást a benyújtott
tervdokumentáció szerint az alábbi feltételekkel adja meg:
1. A közúton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék a
hozzájárulás alapján végzett munkálatokból /tevékenységből eredően történő

2.

3.

4.
5.

6.

megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a
jogosultat/ és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
Kivitelező köteles gondoskodni az érintett közterületeken a gyalogosforgalom
folyamatosságának biztosításáról, illetve köteles gondoskodni az ingatlanok
gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.
A közutakat és tartozékait föld, gép, szerszám és anyag tárolásra felhasználni nem
szabad. Az érintett közutakon, különös figyelemmel a 470 hrsz-ú árok művelési
ágú ingatlanra a csapadékvíz elfolyását folyamatosan biztosítani kell.
Kivitelező a munkálatok ideje alatt folyamatosan köteles gondoskodni az utakra
került szennyeződés, illetve idegen anyag eltávolításáról.
Jogosult köteles az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét,
illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat)
megkérni.
A kivitelezés során a felbontott közterületeket legalább az eredeti burkolat
minőséggel kell helyreállítani. Jelen hozzájárulás alapján végeztt munkálatokból
származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás
helyreállításáért a jogosult felelős.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés Bódi Jánosné temetéséhez történő hozzájárulásról
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 140/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bódi Jánosné 8445 Városlőd.
Béke u. 7. szám alatti lakos, Városlőd Község Önkormányzat közalkalmazottja
temetési költéségeiből bruttó 150.000,-Ft összeget, azaz bruttó egyszázötvenezer
forint összeget a temetést bonyolító Credo 2000 Temetkezési Kft. (8400 Ajka,
Tűzoltó u. 4.) által kiállított számla ellenében megtérít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatár meghatározásának véleményezése 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 141/2017. (IX.26.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI
rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák- a felvételi
körzethatárok meghatározásának tárgyában véleményét az alábbiak szerint alakítja ki:
elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Városlőd településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákok részére a Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 58., mint
kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölését.
Városlőd településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 2 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2017. október 30.

6.) 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 142/2017. (IX.26.) 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. október 1. napjától 2018.május 30. 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 nem állapít meg, de a bérlő a rezsiköltségek és az
egyéb közüzemi költségek viselésére 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

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

