VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:18/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.október 25-én 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Károlyi Károly önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Fuchs Diána városlődi lakos
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és az 1.napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
Dr. Fuchs Diána városlődi lakos
A meghívottak közül megjelent és az 1. napirend tárgyalásánál jelen volt:
Schell Tamás városlődi lakos
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 120/2018. (X.25.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.október 25-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés háziorvosi feladat ellátására előszerződés kötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés EFOP-1.5.2-16-2017-00007 pályázattal kapcsolatos
meghozatalának és a kifizetések teljesítésének engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

döntések

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés háziorvosi feladat ellátására előszerződés kötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Dr. Fuchs Diána városlődi lakos elmondta, hogy a városlődi háziorvosi praxist meg kívánja
vásárolni, arra pályázaton támogatást nyert és megállapodott a praxisjog jogosultjával is.
Elmondta, hogy kisgyermekei mellett a heti minimum rendelési időt teljesíti majd, a hétfői
napon pedig helyettest vesz majd igénybe. Meglátása szerint a későbbiekben megkötendő
feladatellátási szerződésben a rendelő térítésmentes biztosítása mellett a fűtési költségeket is
átvállalhatná az önkormányzat.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat az idei évben közel 10 mFtot költött az orvosi rendelőre és még a külső pucolás is megtörténik ebben az évben.
A képviselők hozzászólásaikban amellett érveltek, hogy tekintettel arra, hogy a házorvos
vállalkozóként kívánja végezni az orvosi feladatokat a rezsiköltéséget neki kellene vállalnia.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a későbbiekben még tárgyaljon a feladatellátási szerződés részleteiről és most az
előterjesztésben lévő 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 121/2018. (X.25.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd és Csehbánya községek
területén a felnőtt és gyermek lakosság ellátásra szervezett vegyes háziorvosi körzetben
a Dr. Fuchs Diána személyes közreműködésével működő FUCHSMED Kft. (8445
Városlőd, Táncsics Mihály u. 4. képviseli: Dr. Fuchs Diána ügyvezető) gazdasági
társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval a fent nevezett háziorvosi praxis ellátására
jelen határozat mellékletét képező feladatellátási előszerződést kíván kötni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a feladatellátási előszerződés képviselő-testület nevében történő
aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Fuchs Diána és Schell Tamás városlődi lakosok 18.20 órakor távoztak a képviselőtestületi ülésről.
2.) Napirend: Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának 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 122/2018. (X.25.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi
közmeghallgatását 2018. december 7-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel a
Kossuth Lajos Művelődési Ház (8445 Városlőd, Templom tér 4.) nagytermében
tartja.
Képviselő-testület
megtételére.

utasítja

a

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a 2018/2019-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra,
hogy a Tavárdivizió Kft. a fia által vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a
Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Csekényi István polgármester kérésére 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Weisz Tibor alpolgármester felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette
azokat. Stravis Kft.( 8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 14.900,-Ft+ÁFA/óra, a Ram Trans Kft. (8445
Csehbánya, Fő u. 21.) 12.000,-Ft+ÁFA/óra, a Tavárdivízió Kft. (8445 Városlőd, Kossuth Lajos
u. 55.) 10.000,-Ft+ÁFA/óra összegért vállalná a síkosságmentesítést és hótolást. Az árajánlatok
másolatban a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Weisz Tibor alpolgármester javasolta, hogy a
Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el azzal a
kiegészítéssel, hogy a Tavárdivízió Kft. gazdasági társasággal kössön szerződést az
önkormányzat és 10.000,-Ft+ÁFA/óra összegben határozza meg a munkálatok díját.
Jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 123/2018. (X.10.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2018/2019-es téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákat – tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot adta- a
Tavárdivízió Kft. gazdasági társasággal (székhely:8445 Városlőd, Kossuth Lajos u.
55.) végezteti. A munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és jelen
határozat mellékletét képező ajánlatban foglaltak alapján a következők szerint állapítja
meg:
-

Hótolás, zúzalék, illetve só szórás: 10.000 forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület
nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2019. májusig
2.Városlőd Község Önkormányzat 124/2018. (X.25.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területén a 2018/2019-es téli szezonban a csúszásmentesítési munkálatok elvégzése
érdekében 600.000,-Ft, azaz hatszázezer forint összeghatárig útszóró sót vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés EFOP-1.5.2-16-2017-00007 pályázattal kapcsolatos döntések
meghozatalának és a kifizetések teljesítésének 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 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 125/2018. (X.25.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című, EFOP-1.5.2-16-201700007 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében szükséges döntések
meghozatalára és engedélyezi a megbízásokból, illetve szolgáltatások vásárlásából
származó fizetési kötelezettségek teljesítését.
A képviselő-testület a kiadásokat 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: pályázat megvalósításáig folyamatos
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

