VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 21/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 16-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
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
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 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 napirendek
megtárgyalása lenne szükséges:
1.) Előterjesztés Pintér Róbert egyéni vállalkozóval svábbálon történő
zeneszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a korábban bérelt világításkorszerűsítés során telepített berendezések
megvásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
igazgatói pályázatára beérkezett pályázat véleményezéséről
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 137/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 16-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletének
megalkotásáról
Előadó:Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző

2.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjak 2016. január
1-ét követő elszámolásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés községi könyvtár nyitvatartási idejének módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés bérleti szerződés megkötésére vonatkozó polgármesteri intézkedés utólagos
jóváhagyásáról

Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Weisz Tibor alpolgármester
7.) Előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Tájékoztatás ebrendészeti hozzájárulás kivetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről

Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés településrendezési tervezéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés Pintér Róbert egyéni vállalkozóval svábbálon történő
zeneszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
11.) Előterjesztés a korábban bérelt világításkorszerűsítés során telepített
berendezések megvásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

12.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
igazgatói pályázatára beérkezett pályázat véleményezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendeletének megalkotásáról
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 rendelet-tervezetet 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 rendeletet alkotta:

2.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
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 138/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa,
Jókai Mór u. 46.) gazdasági társaságtól a támogatott szociális tüzifaprogramban
történő felhasználás céljából 35 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,Ft/m3+ÁFA értékben.
A Képviselő-testület a szociális célú tüzifa fűrészelését, hasogatását szállítását
legfeljebb 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeghatárig 2015. évi
költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa megvásárlásához az állami támogatás
mellett összesen bruttó 44.450,-Ft, negyvennégyezer-négyszázötven forint önrészt
biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirend: Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő vagyonkezelési díjak 2016.
január 1-ét követő elszámolásáról
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 139/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz és
Csatornamű Zrt. Igazgatóságának 28/2015.(X.01.) SZ. Ig, határozatában foglaltakkal
egyetért és 2016. január 1-jét követően járó vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési
forrást a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja, azzal a feltétellel, hogy a Társaság az így
képződött forrást köteles a gördülő fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni és a
képviselő-testülettel történő egyeztetést követően az önkormányzat tulajdonában
lévő, de a Társaság vagyonkezelésében lévő viziközmű fejlesztésére fordítani.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
4.) Napirend: Előterjesztés községi könyvtár nyitvatartási idejének 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 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 140/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi könyvtár nyitvatartási
idejét 2015. December 1.napjától az alábbiak szerint alakítja ki:
hétfőn 12.30-15.00 óráig
szerdán 14.30-17.00 óráig
szombaton: 12.00-13.00 óráig
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés bérleti szerződés megkötésére vonatkozó polgármesteri
intézkedés utólagos jóváhagyásáról
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 141/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a
polgármester azon intézkedését, miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő, 8445
Városlőd, Fenyves u. 10-11. szám alatt található konyha és fogadótér helyiségeket
jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint bérbe adta Frum Ferenc
egyéni vállalkozó (székhely: 8598 Pápa-Tapolcafő, Simaház utca 25., adószám:
64347600-2-39) részére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2015/2016-os téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Weisz Tibor alpolgármester
Alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy beérkezett mind a három árajánlat.
Alpolgármester ismertette az ajánlatokat, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A RAM
TRANS 8445 CSEHBÁNYA, Fő utca 21. árajánlata 12.000,-Ft+áfa/üzemóradíj, Stravis Kft.
Fő u.40. árajánlata 13.000,-Ft-áfa/üzemóra, a Tavárdivízió Kft. árajánlata 8.800,-Ft/óra+áfa.
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 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy a Tavárdivizió Kft. az általa vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Csekényi Henrik önkormányzati képviselő kérésére 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő, szavazott 5 képviselő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.
1. Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákat a Tavárdivízió Kft. gazdasági társasággal (székhely: 8445 Városlőd,
Kossuth 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: 8.800 forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti
kifizetésére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2016. májusig

2. Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a RAM TRANS KFT. (8445 Csehbánya, Fő u. 21. adószám:14887613-219) gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
3.Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a STRAVIS KFT. (8445 Csehbánya, Fő u. 40. adószám:23787016-2-19)
gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1. Városlőd Község Önkormányzat 142/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákat a Tavárdivízió Kft. gazdasági társasággal (székhely: 8445 Városlőd,
Kossuth 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: 8.800 forint + ÁFA/óra

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti
kifizetésére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2016. májusig

2. Városlőd Község Önkormányzat 143/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a RAM TRANS KFT. (8445 Csehbánya, Fő u. 21. adószám:14887613-219) gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
3.Városlőd Község Önkormányzat 144/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2015/2016-os téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a STRAVIS KFT. (8445 Csehbánya, Fő u. 40. adószám:23787016-2-19)
gazdasági társaságtól érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
7.) Napirend: Előterjesztés helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 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 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

8.) Napirend: Tájékoztatás ebrendészeti hozzájárulás kivetésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekről
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 a) jelű 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 145/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. §-ában
szabályozott ebrendészeti hozzájárulás beszedésének lehetőségére biztosított
rendelkezéseket arról döntött, hogy 2016.január 1.napjától ebrendészeti hozzájárulást
nem kíván a településen bevezetni.
9.) Napirend: Előterjesztés településrendezési tervezéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetés
lezárásáról
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 a) jelű 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 146/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Város-Teampannon Kft. által
készített szakmai javaslat alapján Városlőd településrendezési eszközeinek a 8.számú
főút kiemelt főúttá fejlesztése érdekében történő módosítása tárgyában tartott
partnerségi egyeztetést lezárja.
A képviselő-testület által elfogadni tervezett településrendezési eszközök
módosítására irányuló tervezet lehetővé teszi a lakosság által megfogalmazott reális
igények megvalósítását.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakossági igények érvényesítése
érdekében vegye fel a kapcsolatot a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrtvel.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

10.) Napirend: Előterjesztés Pintér Róbert egyéni vállalkozóval svábbálon történő
zeneszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről
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 a) jelű 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 147/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 2015. január
23.napjára szervezett svábbálon zeneszolgáltatás céljából megköti Pintér Róbert
(2065 Mány, Kossuth Lajos u. 4. adószám:76937284-1-27) vállalkozóval a jelen
határozat mellékletét képező szerződést.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a zeneszolgáltatás díját bruttó
197.000,-Ft, azaz egyszázkilencvenhétezer forint összeget 2015.évi pénzmaradványa
terhére 2016. január 23-án kifizeti.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.január 23.

11.) Napirend: Előterjesztés a korábban bérelt világításkorszerűsítés során telepített
berendezések 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 a) jelű 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 148/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az
e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.-vel (8800 Nagykanizsa. Petőfi u. 17-19.
fsz.3. adószám: 13393665-2-20) 2005. augusztus 8-án világításkorszerűsítésre kötött
bérleti szerződés lejárt, a szerződés F.5. pontjában írtak alapján 39.330,-Ft+ÁFA,
azaz nettó harminckilencezer-háromszázharminc forint összegért meg kívánja
vásárolni a gazdasági társaságtól a telepített berendezéseket.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
12.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
igazgatói pályázatára beérkezett pályázat véleményezéséről
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 a) jelű 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 149/2015. (XI.16.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztere által az Ajkai Tankerület fenntartásában működő Városlődi Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető beosztásának ellátására
kiírt pályázatra érkezett pályázattal kapcsolatosan a véleményét az alábbiak szerint
alakítja ki: támogatja Pfeiferné Takács Hajnalka 8445 Városlőd, Pille u. 83. szám
alatti lakos intézményvezetői beosztás ellátására érkezett pályázatát.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.december 10.
Napirend után:
Csekényi István polgármester felolvasta Dr. Grofcsik Elemér levelét, melyben megköszönte,
hogy az önkormányzat rendbe tetette a Városlődi Kőedénygyár volt tulajdonosai és
hozzátartozóik, a Mayer család sírját.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.45 órakor berekesztette.
K.m.f.
Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

