VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 6/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március 31-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Dr. Baráth Emőke és
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán és
Peidl Antalné 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 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 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 50/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 31-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzatának a háziorvosi szolgálat
háziorvosával kötött 144/2013.(XI.26.) Ökh. sz. határozatának felülvizsgálatáról
előadó: Csekényi István a polgármester
2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének Városlőd Község
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
előadó: Csekényi István a polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés Városlőd település vis maior helyzet utáni helyreállítási munkáira
érkezett árajánlatokról
előadó: Csekényi István a polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzat intézményeinél végzett villanyszerelési munkálatok
megrendelésére tett polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyásáról
előadó: Csekényi István a polgármester
5.) Előterjesztés iskolai konyha előkészítő átalakítás villanyszerelési munkáira árajánlatok
bekéréséről
előadó: Csekényi István a polgármester
6.) Előterjesztés Béke utca útépítési munkáira árajánlatok bekéréséről
előadó: Csekényi István a polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzatának a háziorvosi szolgálat
háziorvosával kötött 144/2013.(XI.26.) Ökh. sz. határozatának felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő, háziorvos elmondta, hogy a kormányzat
szeretné rendezni az alapellátásban dolgozók bérét, köztük a háziorvosokét is és ezért adta
most ezt a támogatást rezsitámogatás formájában, melyből meglátása szerint bér is fedezhető.
Elmondta, hogy meglátása szerint, tekintettel arra, hogy a közös hivatal köztisztviselői 20 %
illetményemelést kaptak, a háziorvosi szolgálat dolgozóit is annyi illethetné meg. Meglátása
szerint a szolgálatnál dolgozók is több bért érdelemének, de ő nem óhajt vitázni róla,
döntsenek a képviselők.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani. Egyrészt
a közös hivatal engedélyezett létszáma 7,23 fő és 6 fő látja el a munkálatokat, míg a
háziorvosnál más praxisokkal összehasonlítva meglátása szerint túlzás a 3 fős létszám, illetve
a köztisztviselőknél nem automatikus az illetményemelés, hanem minden évben
költségvetéskor tárgyalunk róla.

Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy Herenden is kevesebb fővel
üzemel a háziorvosi szolgálat és ott is elég. Hozzátette, hogy számára fontos az is, hogy egy
kulturált épület legyen ahová bemegy, ha orvoshoz kell mennie, ezért a rezsiutámogatásból
kisebb javításokra is kellene költeni.
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy ő a háziorvos, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület
zárja ki.
A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 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 51/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2013.(XI.26) Ökh. sz.
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
„Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1.napjától
visszamenőlegesen a rezsitámogatásból háziorvos 35.000,-Ft, az orvosírnok
15.000,-Ft, a körzeti ápoló 15.000,-Ft juttatásra jogosult.”
A Képviselő-testület 144/2013. (XI.26.) számú határozatának e határozattal nem
érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének Városlőd
Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
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
előterjesztett 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:

3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd település vis maior helyzet utáni helyreállítási munkáira
érkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
határidőre megérkezett mind a három ajánlat. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik.
A Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400 Ajka, Ipari Park. É-i szektor
III/1.) árajánlata nettó 16.653.300,-Ft, bruttó 21.149.691,-Ft.
A Németh és Társa Kft. (8400 Ajka, Erkel F. u. 8.) árajánlata nettó 17.258.594,-Ft, bruttó
21.918.414,-Ft.
A BOTTIM AIR KFT. (8400 Ajka, Fő u. 110.) árajánlata nettó 17.404.635,-Ft, bruttó
22.103.886,-Ft.
Városlőd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2014.(XI.12.) számú rendelet 32.§ (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell
elrendelni, többek között, ha azt törvény írja elő. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.törvény 22.§ (5) bekezdése kimondja, hogy Testületi döntéshozatal esetében név
szerinti szavazást kell alkalmazni.
Fentiek miatt a polgármester kérte, név szerinti szavazás tartását. Polgármester elmondta,
hogy a név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, a
jelenlevő tagok pedig a nevük elhangzása után „igen”-el, vagy „ nem „-el vagy tartozkodás”sal szavazhatnak, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd település vis maior
helyzet utáni helyreállítási munkáira kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési
eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti szavazással az alábbi az alábbi
eljárást lezáró döntést fogadta el:
A Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400 Ajka, Ipari Park. É-i
szektor III/1.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A Németh és Társa Kft. (8400 Ajka, Erkel F. u. 8.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A BOTTIM AIR KFT. (8400 Ajka, Fő u. 110.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A nyertes ajánlattevő: Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400
Ajka, Ipari Park. É-i szektor III/1.), mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
vállalta.

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
Név szerinti szavazás következett.
Csekényi István polgármester „igen”
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő „igen”
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő „igen”
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő „igen”
Peidl Antalné önkormányzati képviselő „igen”
Staub József önkormányzati képviselő „igen”
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és név szerinti szavazással 6
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 52/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd település vis maior
helyzet utáni helyreállítási munkáira kiírt 3 ajánlatos egyszerűsített közbeszerzési
eljárását eredményesnek tekinti és név szerinti szavazással az alábbi az alábbi
eljárást lezáró döntést fogadta el:
A Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400 Ajka, Ipari Park. É-i
szektor III/1.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A Németh és Társa Kft. (8400 Ajka, Erkel F. u. 8.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A BOTTIM AIR KFT. (8400 Ajka, Fő u. 110.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A nyertes ajánlattevő: Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400
Ajka, Ipari Park. É-i szektor III/1.), mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
vállalta.
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
4.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat intézményeinél végzett villanyszerelési
munkálatok megrendelésére 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
előterjesztett 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 53/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Horváth és Társa
Villamosipari Kft. (8400 AJKA, Újélet u. 12/2.) által a Városlődi Háziorvosi
Szolgálatnál és Városlődi Német Nemzetiségi Óvodában végzett villamos szerelési
munkák elvégzését és engedélyezi a gazdasági társaság által kibocsátott összesen
bruttó 203.200,-Ft, azaz bruttó kettőszázháromezer-kettőszáz forint végösszegű
számlák kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés iskolai konyha előkészítő átalakítás villanyszerelési munkáira
árajánlatok bekéréséről
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
előterjesztett 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 54/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai konyha előkészítő
átalakítás villanyszerelési munkáira 2015. április 25-i beérkezési határidővel a jelen
határozat mellékletét képező árajánlatkérő szerint árajánlatot kér az alábbi
vállalkozásoktól:
Szabó
Gyula
8200
Veszprém
Gubacs
u.
15.
Email:
szabo.gyula511@gmail.com
Sza-Gabi Bt. 8445 Városlőd, Mohácsi út 1. email:enderker@gmail.com

Horváth és Társa Villamosipari Kft. 8400 Ajka, Újélet u. 12/2 fsz.1.
email:hpisti56@gmail.com
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Előterjesztés Béke utca útépítési munkáira árajánlatok bekéréséről
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
előterjesztett 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 55/2015. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utcában a
meglévő 950 m2 nagyságú burkolat profilozására, padkarendezésre, valamint az
aszfaltburkolat építésére AC11 jelű aszfaltból 6 cm vastagságban 36 m 3 területen
munkálatokra 2015. április 15-i beérkezési határidővel a jelen határozat mellékletét
képező árajánlatkérő szerint árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól:
Baumidex Építőipari Kereskedelmi és Szolgálattó Kft. (8400 Ajka, Ipari Park.
É-i szektor III/1.)
Németh és Társa Kft. (8400 Ajka, Erkel F. u. 8.)
BOTTIM AIR KFT. (8400 Ajka, Fő u. 110.)
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 20.05 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

