
V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 14/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én 18.00 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke  

 József Károly és 

 Staub József önkormányzati képviselők 

 

Távolmaradtak:Albert Antal és 

   Lakner Zoltán önkormányzati képviselők 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző  

Horváth Iván, a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Városlődi Német 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 pedig 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 98/2014. (VI.12.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.június 12-i rendkívüli, nyilvános 

ülésének napirendje: 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/1 hrsz-ú 

ingatlan adásvétele tárgyában hozott 57/2014. (IV.29.) számú Kt. határozatának 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

2.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda tetőszerkezetének felújítására kiírt 

meghívásos pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

3.) Előterjesztés iskolai étkező tetőszerkezetének felújítására kiírt meghívásos pályázat 

elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

előadó: Csekényi István polgármester 

 

4.) Előterjesztés Városlődi Háziorvosi Szolgálat épülete tetőszerkezetének felújítására kiírt 

meghívásos pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

előadó: Csekényi István polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/1 hrsz-

ú ingatlan adásvétele tárgyában hozott 57/2014. (IV.29.) számú Kt. határozatának 

felülvizsgálatáról 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 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 a következő határozatokat hozta: 

1.Városlőd Község Önkormányzat 99/2014. (VI.12.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezve 

57/2014.(IV.29.) Ökh.sz. határozatát a Városlőd belterület 4 hrsz-ú kivett 

beépítetlen terület művelési ágú, összesen 1170 m2 nagyságú ingatlanból Végh 

Imréné (ln:Englert Mária Városlőd, 1943.07.20. an.:Keller Mária) 8445 

Városlőd, Kolostor u. 18.szám alatti lakos (101/300. részben tulajdonos) és 

Németh Istvánné (ln.:Schneider Emília Anna Városlőd, 1957.07.10. anyja neve: 

Englert Anna) 8445 Városlőd, Hölgykő u. 6. szám alatti lakos (101/300. részben 

tulajdonos) összesen 2/300-ad részre vonatkozó ajándékát, térítésmentesen 

történő tehermentes felajánlását köszönettel elfogadja. 



A Képviselő-testület a szerződés megkötését jóváhagyja, a jogügylethez 

hozzájárul, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

A képviselő-testület a szerződések megkötésével és bonyolításával a dr. Henger 

István (8200 Veszprém, Ady E. út. 7.) ügyvédet bízza meg.  

A szerződések ügyvédi munkadíját Városlőd Község Önkormányzat köteles 

megfizetni.  

 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.Városlőd Község Önkormányzat100/2014. (VI.12.)számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd belterület 4 

hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú, összesen 1170 m2 nagyságú 

ingatlanból, mint társtulajodnos megvásárolja a további ismert tulajdonosok 

Végh Imréné (ln:Englert Mária Városlőd, és Németh Istvánné (ln.:Schneider 

Emília Anna Városlőd, 1957.07.10. anyja neve: Englert Anna) 8445 Városlőd, 

Hölgykő u. 6. szám alatti lakosok tulajdonrészét és a tulajdonosoknak 300.000,-

Ft/fő, azaz fejenként háromszázezer forint összeget fizet ki Városlőd Község 

Önkormányzat Képviselő-testület a szerződés aláírásával egyidejűleg 

készpénzben.  

A Képviselő-testület a szerződés megkötését jóváhagyja, a jogügylethez 

hozzájárul, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

A képviselő-testület a szerződések megkötésével és bonyolításával a dr. Henger 

István (8200 Veszprém, Ady E. út. 7.) ügyvédet bízza meg.  

A szerződések ügyvédi munkadíját Városlőd Község Önkormányzat köteles 

megfizetni.  

 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.)Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda tetőszerkezetének 

felújítására kiírt meghívásos pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 



Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy Schneider Helmut a sógora, 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.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 101/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda tetőszerkezetének felújítására 2014. május 27-én, 2014. június 

10-i beadási határidővel kiírt pályázatát tekintettel arra, hogy a kiírásra egyetlen 

pályázat sem érkezett eredménytelennek minősíti és egyben a Városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda tetőszerkezetének felújítására kiírja a jelen határozta melléklete 

szerint pályázatot. 

 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a mellékletben 

szereplő ajánlattevők részére küldje meg. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.)Napirend: Előterjesztés iskolai étkező tetőszerkezetének felújítására kiírt meghívásos 

pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy Schneider Helmut a sógora, 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.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 102/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városlődi Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskolai étkező tetőszerkezetének felújítására 

2014. május 27-én, 2014. június 10-i beadási határidővel kiírt pályázatát tekintettel 

arra, hogy a kiírásra egyetlen pályázat sem érkezett eredménytelennek minősíti és 

egyben a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskolai étkező 

tetőszerkezetének felújítására kiírja a jelen határozta melléklete szerint pályázatot. 

 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a mellékletben 

szereplő ajánlattevők részére küldje meg. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



4.)Napirend: Előterjesztés Városlődi Háziorvosi Szolgálat épülete tetőszerkezetének 

felújítására kiírt meghívásos pályázat elbírálásáról és új pályázat kiírásáról 

 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.  

 

Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel arra, 

hogy Schneider Helmut a sógora, 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.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.  

 

A testület tagjai közül jelen volt 5 képviselő, szavazott 4 képviselő. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 103/2014. (VI.10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városlődi Háziorvosi 

Szolgálat épülete tetőszerkezetének felújítására 2014. május 27-én, 2014. június 10-i 

beadási határidővel kiírt pályázatát tekintettel arra, hogy a kiírásra egyetlen pályázat 

sem érkezett eredménytelennek minősíti és egyben a Városlődi Háziorvosi Szolgálat 

épülete tetőszerkezetének felújítására kiírja a jelen határozta melléklete szerint 

pályázatot. 

 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a mellékletben 

szereplő ajánlattevők részére küldje meg. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi 

ülést 19.25 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 

 Csekényi István dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


