VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én
18.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné 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
Veisz József Városlőd Községért Közalapítvány Elnöke
Staub Ildikó Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és kizárólag az 1. napirend tárgyalásánál volt jelen:
Veisz József Városlőd Községért Közalapítvány Elnöke
A meghívottak közül megjelent és kizárólag az 2. napirend tárgyalásánál volt jelen:
Staub Ildikó Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes
létszámban megjelentek, 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 napirendi pontok
megtárgyalására lenne még szükség:
1.) Előterjesztés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület
2014.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatásáról
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a viziközmű vagyonértékelésre adott meghatalmazás visszavonásáról
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a Hölgykő utcai sportpálya bekerítésére tett polgármesteri intézkedés
utólagos jóváhagyásáról és a költségek kifizetésének engedélyezéséről
előadó: Csekényi István polgármester
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 112/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.augusztus 11-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Városlőd Községért Közalapítvány további működtetéséről
előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Lakner Orsolya óvodai nyitvatartási idő módosítására vonatkozó
kérelméről
előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés településrendezési terv módosításához kapcsolódó partnerségi
szabályzat elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés
az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő részvételről
előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület
2014.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatásáról
előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés a viziközmű vagyonértékelésre adott meghatalmazás visszavonásáról
előadó: Csekényi István polgármester

9.) Előterjesztés a Hölgykő utcai sportpálya bekerítésére tett polgármesteri intézkedés
utólagos jóváhagyásáról és a költségek kifizetésének engedélyezéséről
előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a Városlőd Községért Közalapítvány további működtetéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felkérte Veisz Józsefet a Közalapítvány elnökét, hogy ismertesse a Közalapítvány
kuratóriumának döntési javaslatát.
Veisz József, a Városlőd Községért Közalapítvány elnöke elmondta, hogy ő 2003 óta az
alapítvány elnöke és nagy odaadással és lendülettel végezte az elnöki teendőket amikor még a
jogszabályok és a lakosság támogatása ezt alátámasztotta, azonban az utóbbi években már
elmaradtak az 1%-os felajánlások és csak a költségek gyarapodtak. A korábbi években a
lekötött betétek kamatából fedezhető volt a bankköltség, azonban mára olyan kevés lett az
alapítvány vagyona ami már nem költhető le. A könyvelői és egyéb adminisztrációs munkát
mindenki társadalmi munkában végezte díjazás nélkül, azonban ez a későbbiekben már nem
folytatható. A működés költségei megközelítenék az évi 100 eFt összeget, azonban bevételi
forrás szinte nincs, ezért a kuratórium meglátása szerint a közalapítvány céljában vállalt
közfeladatot az önkormányzat hatékonyabban meg tudja valósítani. A kuratórium annyit kér,
hogy az alapító okiratnak megfelelően a közalapítvány vagyona községfejlesztési célokra
kerüljön felhasználásra.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
1. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Városlőd
Községért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítása a
megváltozott jogszabályi és finanszírozási körülmények között hatékonyan már nem
biztosítható.
2. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kéri a Veszprémi Törvényszéktől a Városlőd
Községért Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a a Közalapítvány
alapító okiratában meghatározott közfeladatok ellátásáról Városlőd Község
Önkormányzata hatékonyabban tud gondoskodni.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg és a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
3. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Kuratórium és a
Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány
kuratóriumi elnökét a határozati javaslatban foglaltakról értesítse.
A képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a határozat 2. pontjában
foglaltaknak megfelelően új kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a
folyamatban lévő ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
4. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megszűnő Közalapítvány
vagyonát - a hitelezők kielégítése után – kizárólag községfejlesztési célokra kívánja
fordítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését
követően - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány vagyonának
átvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon és az átvett vagyon
felhasználásáról a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 113/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
1. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Városlőd
Községért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítása a
megváltozott jogszabályi és finanszírozási körülmények között hatékonyan már nem
biztosítható.
2. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kéri a Veszprémi Törvényszéktől a Városlőd
Községért Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a a Közalapítvány
alapító okiratában meghatározott közfeladatok ellátásáról Városlőd Község
Önkormányzata hatékonyabban tud gondoskodni.
Felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg és a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
3. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Kuratórium és a
Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány
kuratóriumi elnökét a határozati javaslatban foglaltakról értesítse.
A képviselő-testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a határozat 2. pontjában
foglaltaknak megfelelően új kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a
folyamatban lévő ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.

4. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megszűnő Közalapítvány
vagyonát - a hitelezők kielégítése után – kizárólag községfejlesztési célokra kívánja
fordítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését
követően - a hitelezők kielégítése után - a megszűnt közalapítvány vagyonának
átvételéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon és az átvett vagyon
felhasználásáról a nyilvánosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Veisz József a Városlőd Községért Közalapítvány elnöke 18.55 órakor elhagyta az üléstermet.
19.00 órakor megérkezett az ülésre Staub Ildikó óvodavezető.
2.) Napirend: Előterjesztés Lakner Orsolya óvodai nyitvatartási idő módosítására vonatkozó
kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felkérte Staub Ildikó óvodavezetőt, hogy fejtse ki véleményét.
Staub Ildikó óvodavezető elmondta, hogy meglátása szerint az óvoda nyitvatartása jelenleg
ideális, sokkal többen vannak 16.00 óra és 16.30 óra között, mint a korábbi nyitvatartási
időben 6.00 és 6.30 óra között voltak. Véleménye szerint nem oldaná meg a szülő problémáját
ha 6.00 órától lenne nyitva az óvoda, mert 10 perc alatt a busza indulásáig nem tudná
átöltöztetni gyermeket és elválni tőle főként a beszoktatási időben egy 3 éves gyermek esetén.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő meglátása szerint is sokkal nagyobb szükség van
arra, hogy 16.30 óráig legyen nyitva az óvoda.
Staub József önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy hány gyermek van 16.00 és
16.30 óra között jelenleg az óvodában.
Staub Ildikó óvodavezető válaszában elmondta, hogy kb. 5-6 gyermek, de néha több is.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő hozzászólásában a 16.30 óráig történő nyitva
tartást támogatta.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok közül a b) jelűt fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 114/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi Óvoda (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) nyitvatartási idejét nem
változtatja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Staub Ildikó a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője 19.15 órakor elhagyta az
üléstermet.
3.) Napirend: Előterjesztés bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről
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 javaslatok közül a b) jelűt fogadja el.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 115/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a bírósági
ülnökjelölés lehetőségével.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2015.augusztus 31.
4.) Napirend: Előterjesztés településrendezési terv módosításához kapcsolódó partnerségi
szabályzat 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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 116/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a alapján elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező partnerségi szabályzatot.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton történő részvételről

települési

Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta,
hogy legjobb lenne a Templom tér felújítására pályázni, de sajnos az nem szerepel a pályázati
célok között. Meglátása szerint fontos lenne a Pille utcai temetőben az utat felújítani, illetve a
Béke utca, mely a községben az egyetlen szilárd burkolat nélküli utca felújítása is prioritást
kell, hogy élvezzen, valamint a Hölgykő utcai temetőben is szükséges lenne a térburkolat
cseréje, felújítása, de a ravatalozó festése és nyílászárócsere is szükséges munka lenne.
Az önkormányzati képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat nyújtását és a polgármester
által megjelölt pályázati célokat.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015.évi
központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet II.10.pontja szerint
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására az alábbi célokra nyújtja be pályázatát:
1.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező 823 hrsz-ú Béke utca felújítása

2.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező Pille utcai 496 hrsz-ú köztemetőben
temetőközlekedési út felújítása
3.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező Hölgykő utcai 3 hrsz-ú köztemető
ravatalozójának felújítása
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat 2013. január 1-jei lakosságszáma 1414 fő, a fenti fejlesztési célok
megvalósítása érdekében a pályázaton mindösszesen 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió
forint támogatást igényel.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.szeptember 1.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 117/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015.évi
központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3.melléklet II.10.pontja szerint
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására az alábbi célokra nyújtja be pályázatát:
1.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező 823 hrsz-ú Béke utca felújítása
2.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező Pille utcai 496 hrsz-ú köztemetőben
temetőközlekedési út felújítása
3.cél: Az önkormányzat tulajdonát képező Hölgykő utcai 3 hrsz-ú köztemető
ravatalozójának felújítása
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat 2013. január 1-jei lakosságszáma 1414 fő, a fenti fejlesztési célok
megvalósítása érdekében a pályázaton mindösszesen 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió
forint támogatást igényel.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.szeptember 1.
6.) Napirend: Előterjesztés a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi
Egyesület 2014.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 118/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint elfogadja a Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi
Egyesület 2014.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
támogatásáról
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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 119/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi kulturális Egyesület által szervezett sváb lakodalmas és 50 éves
vegyeskari jubileumi rendezvény lebonyolításához a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 400.000,-Ft, azaz
négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend:
visszavonásáról

Előterjesztés

a

viziközmű

vagyonértékelésre

adott

meghatalmazás

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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 120/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-07065-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközműrendszer ellátásért felelőse a viziközmű vagyonértékelését tekintettel a víziközműszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXIX.
törvényben foglaltakra el kívánja halasztani és a 35/2015.(III.17.) számú Kt.
határozatában, valamint az annak mellékletét képező egyetértési nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, az új véghatáridőhöz igazodva, a BAKONYKARSZT
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ismét egy egységes
közbeszerzési eljárást kíván indítani.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.Városlőd Község Önkormányzat 121/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a viziközmű vagyonértékelését tekintettel a
víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXIX. törvényben foglaltakra el kívánja halasztani és a 36/2015.(III.17.) számú Kt.
határozatában, valamint az annak mellékletét képező együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelően, az új véghatáridőhöz igazodva, a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
ismét egy egységes közbeszerzési eljárást kíván indítani.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Hölgykő utcai sportpálya bekerítésére tett polgármesteri
intézkedés utólagos jóváhagyásáról és a költségek kifizetésének engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az MLSZ előírásai szerint nem vehet részt a
olyan csapat a bajnokságban, melynek pályája nincs bekerítve. Fentiek miatt szükséges volt a
Hölgykő utcai sportpálya bekerítéséhez szükséges anyagok, eszközök megvásárlásáról
intézkedni. A munkálatok nagy része társadalmi munkában zajlott, de a bekerülési
költségekről még nincs információm, azok maximális összege 500.000,-Ft.
A képviselők hozzászólásaikban elismerték a döntés szükségességét.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Hölgykő utcai
sportpálya bekerítése tett polgármesteri intézkedés szükségességét és engedélyezi a
munkálatok költségeinek 2015.évi költségvetésből legfeljebb 500.000,-Ft, azaz
ötszázezer forint összegig történő megtérítését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 122/2015. (VIII.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Hölgykő utcai
sportpálya bekerítése tett polgármesteri intézkedés szükségességét és engedélyezi a
munkálatok költségeinek 2015.évi költségvetésből legfeljebb 500.000,-Ft, azaz
ötszázezer forint összegig történő megtérítését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.00 órakor berekesztette.
K.m.f.
Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

