VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 24/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 3-án 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke,
József Károly és
Staub József önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Lakner Zoltán és
Albert Antal önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Horváth Iván, a Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Oszvald József, a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
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
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 150/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 3-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra igény
benyújtása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés a vis maior események folytán megrongálódott fahíd javíttatására
érkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok és nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságba újabb póttagok megválasztásáról
Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Előterjesztés szociális
támogatásra igény benyújtása tárgyában
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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
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 151/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján benyújtja igényét 60 erdei m3 kemény lombos
fafajta mennyiségre.
A képviselő-testület 2014. évi költségvetésében a 60 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott igényéhez 60.000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz erdei köbméterenként összesen
bruttó 76.200,-Ft, azaz hetvenhatezer-kettőszáz forint önrészt biztosít.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2014.október 6.

2.)Napirend: Előterjesztés a vis maior események folytán megrongálódott fahíd javíttatására
érkezett ajánlatok elbírálásáról
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
előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatokat:
1.Városlőd Község Önkormányzat 152/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Albstan-Fa Kft. (8445
Városlőd, Hölgykő u. 14.) által a vis maior események folytán megrongálódott
városlődi fahíd javíttatására adott árajánlatot elutasítja, a munkálatokat nem a
gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 153/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Wood-Steel Kft. (8445
Városlőd, Pápai u. 31.) által a vis maior események folytán megrongálódott városlődi
fahíd javíttatására adott árajánlatot elutasítja, a munkálatokat nem a gazdasági
társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
3.Városlőd Község Önkormányzat 154/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az RK Trading Kft. (8445
Városlőd, Lehel u. 2. adószám:23136630-2-19) által a vis maior események folytán
megrongálódott városlődi fahíd javíttatására adott bruttó 200.423,-Ft, azaz
kettőszázezer-négyszázhuszonhárom forint végösszegű árajánlatot elfogadja,
tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot adta, a munkálatokat a
gazdasági társasággal kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés törvényességi javaslat megtárgyalásáról
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
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 155/2014. (X.3.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VEB/004/1288/2014. ügyszámú törvényességi javaslatát
és felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a jövőben tegyen eleget a jogalkotásról
szóló 2010.évi CXXX.törvény előírásainak, valamint a jogszabály-szerkesztés
szabályaira fordítson fokozott figyelmet.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr.Ádám Renáta jegyző
4.)Napirend: Előterjesztés helyi választási bizottsági tagok és nemzetiségi szavazatszámláló
bizottságba újabb póttagok megválasztásáról
Előadó: Baumgartner Andrea Viktória HVI vezető
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
HVI vezető az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 156/2014. (X.3.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2014. (VIII.28.) számú Kt.
határozatát kiegészítve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság újabb póttagjának az alábbi városlődi lakosot választja meg:
Ley Attila
8445 Városlőd, Kolostor u. 42.
Felelős: Baumgertner Andrea Viktória HVI vezető

Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 18.15 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

