VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 31-én 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke 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
A lakosság részéről megjelent és az 1. napirend tárgyalásánál jelen volt:
Baumgartner János és Tokolicsné Pék Renáta városlődi lakosok
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 azzal a módosítással, hogy az 1.napirendként Baumgartner János és Tokolicsné Pék
Renáta telekvásárlási kérelméről tárgyaljanak a képviselők.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 25/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.március 31-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Baumgartner János és Tokolicsné Pék Renáta telekvásárlási
kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel kapcsolatosan
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata településrendezési terve
módosítására érkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata településrendezési terve
módosítására érkezett lakossági igényekről
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez érkezett
támogatási igények elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata és a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata közös tulajdonát képező Városlőd 246 hrsz-ú
ingatlan tulajdoni hányadának megváltoztatása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés a 2016. évi virágosítási feladatok elvégzéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
11.) Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” címűTOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyában
árajánlatok bekérésről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Baumgartner János és Tokolicsné Pék Renáta telekvásárlási
kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felkérte a képviselőket, hogy szóljanak hozzá a témához.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy többek között az ő fia is
benyújtott a tavalyi évben kérelmet az önkormányzat tulajdonában lévő Mohácsi és Lehel
utcát összekötő ingatlanok megvásárlása érdekében és a mai napig nem kaptak erre választ.
Tudomása szerint az egyik fél már építkezett máshol, a másik életkörülményeiben olyan
változás állt be, ami miatt már nem akar építkezni, de az ő fia fenn tartja a kérelmét.
Hozzátette azt is, hogy ifj. Lakner Zoltán 2 db telket szeretett volna venni egy más mellett és
az egyik az pont a jelenlegi kérelmezők által is igényelt telek volna.
Dr. Ádám Renáta jegyző hozzátette, hogy a tavalyi évben valóban adtak be kérelmet
telekigénylésre, de azóta nem érdeklődtek.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta azt is, hogy emlékezete szerint tavaly
azért nem döntött a testület az adásvételekről, mert rendkívül magas lett volna a közművek
kiépítésének a díja és megbízták a polgármestert, hogy tárgyaljon az érintett szolgáltatókkal
esetleges kedvezmények érdekében, azonban azóta nem tud az ügyről semmit.
A jelen lévő önkormányzati képviselők is megerősítették, hogy a közműkiépítés miatt történt
a döntés elhalasztása.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta azt is, hogy a fiának az is megfelelő
lenne, ha az utolsó telekhez a közterületként hagyni kívánt részből csatolna az önkormányzat
egy darabot, így csak egy telekre tartana igényt.
A képviselők hozzászólásaikban elmondták, hogy szükséges lenne a telekalakítás
költségeinek ismerete.
Polgármester megkérte a jelen lévő kérelmezőket, hogy mondják el véleményüket.
Baumgartner János elmondta, hogy ők úgy tudták, a telekre nincs más igénylő és nem
beszéltek meg más lehetőséget. Az elhangzottak miatt meg kell beszélniük, hogy esetleg egy
másik telekre igényt tartanak-e. Hozzátette, hogy a felső telek is szimpatikus nekik azonban
amellett nagyfeszültséget vezető oszlop áll, mely mellé építkezni nem szeretnének.
Polgármester elmondta, hogy újra árajánlatokat kér a közműszolgáltatóktól, valamint a
telekalakítás költségeit is ismerteti majd a testülettől. Megjelent kérelmezőktől kérte, hogy
fontolják meg a másik két telek igénylését és 2 héten belül jelentkezzenek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a döntést halassza el addig, amíg a közműszolgáltatóktól megérkezik az árajánlat.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elhalasztotta a döntést amíg a közműszolgáltatóktól
megérkezik az árajánlat.

2.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet 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 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 határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 26/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Herend
Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Társulási Megállapodásban
rendeletalkotásra kijelölt települési önkormányzat „a Herend Környéki
Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről” szóló rendelet-tervezetét a jelen határozat mellékletét képező formában és
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csekényi István polgármester

3.) Napirend: Előterjesztés a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása 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 határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 27/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Környéki

Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást
módosító megállapodás és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Csekényi István polgármester

4.) Napirend: Előterjesztés Gördülő Fejlesztési terv összeállítási kötelezettséggel
kapcsolatosan
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 határozatokat hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 28/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-07065-1-001-00-13
MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős:Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 29/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-06673-1-007-01-00
MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza
meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős:Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervéről
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 határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 30/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2016.március 31.

6.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata településrendezési terve
módosítására érkezett ajánlatok elbírálásáról
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 31/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adta a Város-Teampannon Kft. (székhelye: 1053
Budapest, Veres Pálné u 7. 4. em. 3. cégjegyzékszáma: 01-09-881973 adószáma:
13960894-2-41. képviseletében eljár: Koszorú Lajos Zoltán ügyvezető) gazdasági
társasággal a "REFLEX 2006" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság költségviselése mellett kívánja megkötni
településrendezési eszközei Városlőd Község Önkormányzat 23/2016.(II.16.) számú
Kt. határozatában foglalt (Városlőd közigazgatási területén repülőtéri (VI. füves
leszállóhely) övezetet hoz létre a Városlőd külterület 0237/15, 0237/16, 0237/17
hrsz ingatlanokon) módosítása érdekében a jelen határozat mellékletét képező
tervezési szerződést.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
egyben felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata településrendezési terve
módosítására érkezett lakossági igényekről
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 határozatokat hozta:
1.Városlőd Község Önkormányzat 32/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmezők költségviselése
mellett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében
eljárva Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 8/2008. (X. 28.) önkormányzati rendeletben elfogadott
településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat,
szabályozási terv) egyszerűsített eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:
I.
II.
III.
IV.
V.

Városlőd 020/20, 0196/36, 0196/37 hrsz-ú ingatlanok Má-2 övezetbe történő
átsorolása
Városlőd 0196/12, 0196/13 hrsz-ú ingatlanok Má-2 övezetbe történő
átsorolása, az övezetre vonatkozó építési szabályok módosítása
Hibajavítás, Má-1 övezetben kerítés építésére vonatkozó előírás felülvizsgálata
Iglauer Parkról szóló HÉSZ 21. § beépítési mód módosítása szabadon álló
helyett „kialakult állapot” szerint
A HÉSZ lakóterületi övezeteket tartalmazó táblázataiban zárójelben szereplő
utcanevek törlése

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
településrendezési eszközök módosítása érdekében kérjen 3 árajánlatot a tervezéshez,
valamint az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására és terjessze azokat a
képviselő-testület elé.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
településrendezési tervezést támogató szerződések aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2. Városlőd Község Önkormányzat 33/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmezők költségviselése
mellett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében
eljárva Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 8/2008. (X. 28.) önkormányzati rendeletben elfogadott
településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat,
szabályozási terv) teljes eljárás keretében az alábbiak szerint módosítja:
I.

II.
III.

Városlőd Vámos major (Ruder major) beépítésre szánt területeinek bővítése, az
engedély nélkül épített létesítmények és további fejlesztési szándékok
figyelembevételével
Városlőd Strandvölgy utcába becsatlakozó kiszolgáló utca kiszabályozásának
megszüntetése, lakóterületi kijelölése a 091/40 hrsz-ú területen
Kiszolgáló út áthelyezése a 824 és 823 hrsz-ú területeket érintően

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
településrendezési eszközök módosítása érdekében kérjen 3 árajánlatot a tervezéshez,
valamint az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására és terjessze azokat a
képviselő-testület elé.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
településrendezési tervezést támogató szerződések aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
8.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez érkezett
támogatási igények elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket és kérte, hogy
egyenként nézzék át az igényeket a képviselők.
A Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület kérelme kapcsán a polgármester megjegyezte,
hogy az Egyesület nem számolt el a tavalyi évről, így támogatást jelenleg nem folyósítható
részükre.
A képviselők elismerték, hogy fontos munkát végeznek a polgárőrök, ezért fontos lenne a
támogatásuk, ezért a polgármester mindenképpen hívja fel őket az elszámolás benyújtására és
ezt követően tárgyalja újra a testület a támogatási igényt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatása kapcsán az egyesület tavalyi
évről történt elszámolásának beérkezéséig halassza el a döntést.

Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Városlőd-Csehbánya Polgárőr Egyesület támogatása
kapcsán az egyesület tavalyi évről történt elszámolásának beérkezéséig elhalasztotta a döntést.
A Foltocska Foltvarró Klub támogatási igénye kapcsán polgármester elmondta, hogy az
igényt eltúlzottnak találja, meglátása szerint a csoporttal egyeztetni szükséges a feltétlenül
szükséges kellékekről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
Foltocska csoport támogatása kapcsán a csoporttal történt egyeztetésig halassza el a döntést.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a Foltocska csoport támogatása kapcsán a csoporttal
történt egyeztetésig elhalasztotta a döntést.
Az Aranygyűszű Foltvarró Csoport támogatási igénye kapcsán polgármester elmondta, hogy
tudomása szerint a csoport beszerzett már több vonalzót, ezért, meglátása szerint a csoporttal
egyeztetni szükséges a még beszerzendő kellékekről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
Aranygyűszű Foltvarró csoport támogatása kapcsán a csoporttal történt egyeztetésig halassza
el a döntést.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Aranygyűszű Foltvarró csoport támogatása kapcsán
a csoporttal történt egyeztetésig elhalasztotta a döntést.
Polgármester jelezte, hogy még a Városlődi Sport- és Szabadidős Egyesület kérelméről kell
tárgyalniuk a képviselőknek.
A képviselők elmondták, hogy az önkormányzat rendkívül sokat költ a sportra, illetve arra,
hogy a pályát tisztán tartsa és a füvet nyírja. Meglátásuk szerint az egyesületnek is többet
kellene a pályanyírási feladatokból vállalni, ezért el kellene gondolkodni egy új megállapodás
elkészítésén. A képviselők mindezek ellenére javasolták a kért teljes támogatás megítélését.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Városlőd Község Önkormányzat …/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Sport és
Szabadidős Egyesület részére a jelen határozat mellékletét képező támogatási
szerződésben foglalt feltételek szerint 440.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer 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
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 34/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Sport és
Szabadidős Egyesület részére a jelen határozat mellékletét képező támogatási
szerződésben foglalt feltételek szerint 440.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer 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

9.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzata és a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata közös tulajdonát képező Városlőd 246 hrsz-ú ingatlan tulajdoni
hányadának megváltoztatása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
A képviselők hozzászólásaikban a tulajdonrész megtartása mellett érveltek, illetve meglátásuk
szerint szükséges lenne egy újabb egyeztetés lefolytatása.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a döntést halassza el addig, amíg a polgármester újra egyeztet a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata elnökével.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elhalasztotta a döntést amíg a polgármester újra
egyeztet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökével.
10.) Napirend: Előterjesztés a 2016. évi virágosítási feladatok elvégzéséről
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 határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 35/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 2016. évi virágosítási
feladatainak ellátását – különösen az egynyári és az elpusztult növények pótlását, új
növények, tartószerkezetek vásárlását – 2016. évi költségvetése terhére legfeljebb
400.000 forint, azaz négyszázezer forint összegben finanszírozza.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30-ig

11.) Napirend: Előterjesztés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” címűTOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan „projektelőkészítés” tárgyában árajánlatok
bekérésről
Előadó: Csekényi István polgármester
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 határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 36/2016. (III.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című- TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolóan
„projektelőkészítés” tárgyban a jelen határozat mellékletét képező ajánlatkérőben
foglaltak szerint az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól kér árajánlatot:
- Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. emo@emert.hu
- G.L.L.A Kft. dely.attila@glla.hu
- Enrawell Kft. kiss.gabor@enrawell.eu
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Csekényi István polgármester
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 21.10 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

