VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:15/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.szeptember 18-án
18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Károlyi Károly önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő
Staub József önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth János városlődi lakos
Horváthné Kerekes Erzsébet városlődi lakos
A meghívottak közül megjelent és kizárólag az 1.napirend tárgyalásánál volt jelen:
Horváth János városlődi lakos
Horváthné Kerekes Erzsébet városlődi lakos
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. Külön köszöntötte a meghívott vendégeket. 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.
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 106/2018. (IX.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.szeptember 18-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Városlőd 887/69 hrsz-ú közforgalom elzárt magánút térítésmentes
felajánlásának újratárgyalásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés háziorvosi szolgálat rendelőjének felújítása kapcsán elnyert pályázat
megvalósítása érdekében födémszigetelési és homlokzati munkálatokra érkezett
árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető
hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód formáló
programban előadás tartása és szórólap szerkesztése tárgyában árajánlatok kéréséről
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd 887/69 hrsz-ú közforgalom elzárt magánút
térítésmentes felajánlásának újratárgyalásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy
lakossági panaszbejelentés miatt került újra napirendre az ügy.
Horváth János városlődi lakos elmondta, hogy nekik ez a terület anno csemetekertnek
kellett. Az édesanyja, az ingatlan tulajdonosa most minden unokának kíván ajándékozni egy
telket, Alíznak éppen a 887/69 hrsz-ú út végén lévő telek tetszik. Problémaként merült fel az
út kérdése, amit felajánlottak az önkormányzatnak, azonban a testület nem kívánta átvenni
azt. Az ingatlan összterületének 1/3-a az út. Korábban nemis tudták, hogy hol van a vége, de
kimérették, 16 méter széles az út.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy a tulajdonos korábban is bekeríthette volna a
területet, hiszen az övé volt és az átjárások nem történtek jogosan.
Horváth János elmondta, hogy nekik a földhivatal előírta, hogy ki kell táblázniuk, a magánút
tényét, illetve azt, hogy behajtás csak engedéllyel. Hozzátette, hogy ők nem akarnak senkit

sem kizárni az út használatából és hajlandó egyeztetést követően az átjárást engedélyezni.
Elmondta, hogy édesanyja továbbra is fenntartja az út önkormányzat részére történő
ajándékozásának szándékát a korábbi kialakítási feltételekkel.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy ő is találkozott hasonló
problémával a Béke utcában.
A képviselő-testület tagjai hozzászólásaikban azt támogatták, hogy a korábbi határozat ne
kerüljön megváltoztatásra.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület a korábbi döntését ne változtass meg és amennyiben új építései telkek kialakítására
központi pályázatra kerül kiírásra, úgy tárgyalja meg újra a kérdést.
Jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a döntést elhalasztotta és amennyiben új építései telkek
kialakítására központi pályázatra kerül kiírásra, úgy újratárgyalja a kérdést.
Horváth János és Horváthné Kerekes Erzsébet 18.30 órakor távoztak a képviselőtestület üléséről.
2.) Napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica pályázat 2019. évi fordulójához történő
csatlakozásról
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 107/2018. (IX.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójához és a csatlakozás érdekében az Általános
Szerződési Feltételeket elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: 2018.OKTÓBER 3.
3.) 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 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 108/2018. (IX.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.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 hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma: 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű,
általános iskolába járó gyermekek száma: 2 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: 2018.október 31.

4.) Napirend: Előterjesztés háziorvosi szolgálat rendelőjének felújítása kapcsán elnyert
pályázat megvalósítása érdekében födémszigetelési és homlokzati munkálatokra érkezett
árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felbontotta a zárt borítékban érkezett árajánlatokat és ismertette azokat. Bakos Márton (8449
Magyarpolány, Dózsa u. 54. adószám: 54314355-2-39) nettó 3.841.153,-Ft (bruttó:
4.878.264,-Ft) összegért, Mics Antal Gábor (8445 Városlőd, Béke u. 12. adószám: 630953622-39) nettó 4.499.800,-Ft (bruttó: 5.714.746,-Ft) összegért, a BENE Bt. (8400 Ajka, Szilvágyi
K. u. 72. adószám: 27259764-2-19) nettó 4.601.800,-Ft (bruttó: 5.844.286,-Ft) összegért

vállalná a födémszigetelési és homlokzati munkálatokat. Polgármester megállapította, hogy
Bakos Márton (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54. adószám: 54314355-2-39) nettó 3.841.153,Ft (bruttó: 4.878.264,-Ft) összegű ajánlata a legkedvezőbb.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy Bakos
Márton (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 54. adószám: 54314355-2-39) egyéni vállalkozóval
kössön szerződést az önkormányzat és a felújítás nettó 3.841.153,-Ft (bruttó: 4.878.264,-Ft)
összegű költségét pályázatból és önrészből fedezze a testület.
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 109/2018. (IX.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül az egészségügyi alapellátást szolgáló
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás)
épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújításának (a továbbiakban:
egészségügyi fejlesztés) támogatására kiírt pályázaton elnyert támogatás
BMÖFTE/1-2/2018.iktatószámú támogatói okiratban foglaltak szerinti végrehajtása
érdekében -tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adta- a
födémszigetelési és homlokzati munkálatok végrehajtására Bakos Márton (8449
Magyarpolány, Dózsa u. 54. adószám: 54314355-2-39) egyéni vállalkozóval köt
szerződést.
A képviselő-testület a munkálatok forint nettó 3.841.153,-Ft, azaz hárommilliónyolcszáznegyvenegyezer-egyszázötvenhárom
forint
(bruttó:
4.878.264,-Ft)
költségét pályázati forrásból és 2018.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
5.) Napirend: Előterjesztés TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú, „Csapadékvíz
elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön” elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód
formáló programban előadás tartása és szórólap szerkesztése tárgyában árajánlatok kéréséről
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 110/2018. (IX.18.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VE1-201600005 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Városlődön”
elnevezésű projekt kapcsán szemléletmód formáló programban előadás tartása és
szórólap szerkesztése tárgyában a jelen határozat mellékletét képező árajánlatkérővel
az alábbi vállalkozóktól kért árajánlatokat:
- Csuka Dóra email: dorci24@freemail.hu
- Blaskó István email: blasko.istvan@bakonykarsztrt.hu
- Víg Gábor email: sinusproject@freemail.hu
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a beérkezett árajánlatok képviselő-testület elé történő terjesztésére.
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

