VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 16/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.november 21-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
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.
Távolmaradt: Weisz Tibor alpolgármester
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 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 114/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.november 21-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés szociális célú tűzifa vásárlásáról és rászorultak részére történő
kiszállításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) 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
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatási kérelméről
dr.Horváth Balázs részére szobor állításához
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés tüzifa vásárlására tett polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Anna kápolnai ülőpadok, lépcső és Béke utcai folyóka építésére tett
polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok megműveltetése kapcsán hozott
polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés kirándulás szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
10.)
Előterjesztés gyalogjárda felújításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
11.)
Szóbeli előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) 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 115/2016. (XI.21.) 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: 1 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2016. november 30.
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 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 116/2016. (XI.21.) 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 47 m3 kemény lombos fát rendel meg 15.000,Ft/m3+ÁFA értékben.

A képviselő-testület a kiszállítás költségeit legfeljebb 300.000,-Ft, azaz háromszázezer
forint összeghatárig 2016. évi költségvetéséből fedezi, valamint a tüzifa
megvásárlásához a BMÖGF/69-50/2016 iktatószámú támogatói okirattal
megállapított állami támogatás mellett összesen bruttó 59.690,-Ft, ötvenkilencezerhatszázkilencven forint önrészt biztosít.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: 2017.február 15.
3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendeletének megalkotásáról
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 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete 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 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 117/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében és 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva a 33/a/2004. (X. 20.) számú KT. határozattal megállapított
településszerkezeti tervének módosításáról
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 33/a/2004. (X.
20.) számú KT. határozat szerinti településszerkezeti tervét jelen határozat 1.
mellékletén jelölt tervezési területek normatartalmával, valamint a
településszerkezeti leírását a határozat 2. mellékletével.
Jelen határozat a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet a 117/2016. (XI.21.) Kt. határozathoz:
1.1 Vámos-major (Ruder major, hrsz. 085) beépítésre szánt területeinek bővítése
Településszerkezeti terv módosítási javaslat

1.2 Strandvölgy utcába becsatlakozó gyűjtőút kiszabályozásának
lakóterületi kijelölése a 0191/40 hrsz-ú területen
Településszerkezeti terv módosítási javaslat

Koszorú Lajos
TT1 01-1346

megszüntetése,

2. melléklet a 117/2016. (XI.21.) Kt. határozathoz:
2.1. Városlőd Vámos-major (Ruder major, hrsz. 085) beépítésre szánt területeinek bővítése
(1. módosítás)
A bővítéssel érintett terület területfelhasználási kategóriájának módosítása: általános
mezőgazdasági területből kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerül átsorolásra a
kialakult állapottal összhangban.
2.2. Strandvölgy utcába becsatlakozó gyűjtőút kiszabályozásának megszüntetése,
lakóterületi kijelölése a 0191/40 hrsz-ú területen (2. módosítás)
A gyűjtőút 0191/40 hrsz-ú telket érintő szakaszának megszüntetésével a csatlakozó utak
gyűjtőút hálózat szerepe megszűnik. A megfelelő településszerkezet kialakulása érdekében
kisebb területen szükséges a lakóterület kijelölés visszasorolása általános mezőgazdasági
területbe.
2.3. Biológiai aktivitás érték számítás
módosítás
sorszáma
1.
2.
Összesen

eredeti
területfelhasználás
Ma-1
Lke-6

valós BAE pont/ha
ha
0,60 3,7x0,60=2,22
2,02 2,7X2,02=5,45

új
BAE pont/ha
változás
területfelhasználás
GKSZ
0,4x0,60=0,24 -1,98
Ma-1
3,7X2,02=7,47 +2,02
+ 0,04

A biológiai érték a módosítás során nem csökken (+0,04), ez megfelel az 1997. évi LXXVIII.
törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről 7.§ (3) bekezdésének b) pontjának:
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet”

Fentiek miatt polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a melléklet rendelet-tervezetet
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

5.) Napirend: Előterjesztés Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatási kérelméről
dr.Horváth Balázs részére szobor állításához
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 118/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése terhére
5.000,-Ft, azaz ötezer forint támogatást nyújt a Veszprém Kereszténységért
Alapítvány részére dr.Horváth Balázs bronzszobrának elkészítése érdekében.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
egyben felhatalmazza a támogatás MKB BANK 10300002-10540127-49020018
számlaszámra történő átutalására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
6.) Napirend: Előterjesztés tüzifa vásárlására tett 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 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 119/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester
önkormányzati épületek fűtése érdekében tüzifa vásárlására tett intézkedését és
2016.évi költségvetése terhére engedélyezi a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai M. u.
46.) által kiállított 119/VFB/2016.számú, bruttó 203.200,-Ft, azaz bruttó
kettőszázkettőezer-kettőszáz forint végösszegű számla kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester

Határidő: azonnal
7.) Napirend: Előterjesztés Anna kápolnai ülőpadok, lépcső és Béke utcai folyóka építésére
tett 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 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 120/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester Anna
kápolnai ülőpadok, lépcső és Béke utcai folyóka építésére tett intézkedését és 2016.évi
költségvetése terhére engedélyezi a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai ) által
kiállított
SZA00053/2016.számú,
bruttó
552.450,-Ft,
azaz
bruttó
ötszázötvenkettőezer-négyszázötven forint végösszegű számla kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
8.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok megműveltetése
kapcsán hozott 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 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 121/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester
önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok megműveltetése kapcsán hozott
intézkedését és 2016.évi költségvetése terhére legfeljebb 160.000,-Ft, azaz
egyszázhatvanezer forint összértékben engedélyezi a vállalkozó által kiállított számla
kifizetését.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
9.) Napirend: Előterjesztés kirándulás szervezéséről
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 122/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.évi költségvetése terhére a
község fejlődésért, legtöbbet tett aktív lakosok részére kirándulást szervez.
A képviselő-testület a kirándulás útiköltségét legfeljebb 50.000,-Ft, azaz ötvenezer
forint összköltségben 2016.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.november 30.
10.) Napirend: Előterjesztés gyalogjárda felújításáról
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 123/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Kossuth Lajos utca
56-58.szám előtti gyalogjárda felújítása érdekében a tervek elkészítésével Demény
Zoltán egyéni vállalkozót (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz.1. adószám:542517601-39) bízza meg.

A képviselő-testület a vállalkozó árajánlata alapján a tervezés bruttó 150.000,-Ft, azaz
egyszázötvenezer forint összköltségét 2016.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a vonatkozó szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016.december 31.
11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 2016/2017-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy beérkezett mind a három
árajánlat, amit kért az önkormányzat a hóeltakarításra. A polgármester felkérte dr.Baráth
Emőkét, az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság
elnökét, hogy nyissa fel a zárt borítékokat és ismertesse a beérkezett árajánlatokat. Dr. Baráth
Emőke ismertette az ajánlatokat, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. A RAM TRANS
8445 CSEHBÁNYA, Fő utca 21. árajánlata 9.000,-Ft+áfa/üzemóradíj, Stravis Kft. Fő u.40.
árajánlata 11.800,-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 5 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 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő, szavazott 4 képviselő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így dr. Baráth Emőke, az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási,
Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság elnöke javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1. Városlőd Község Önkormányzat …/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2016/2017-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 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 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 2017. májusig
2. Városlőd Község Önkormányzat …/2016. (XI.21.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területén a 2016/2017-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
A Képviselő-testület az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző
Bizottság elnöke javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás
mellett a következő határozatokat hozta:
1. Városlőd Község Önkormányzat 124/2016. (XI.21.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2016/2017-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 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 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 2017. májusig

2. Városlőd Község Önkormányzat 125/2016. (XI.21.) számú Kt.
határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területén a 2016/2017-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

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.10 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

