VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 27/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11-én
18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik,
Dr. Baráth Emőke,
Lakner Zoltán,
Staub József és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Ley Attiláné HVB elnöke
Oszvald József német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Iván roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
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 7 fő
megjelent, 0 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 7 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 171/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 11-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) 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
2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat szervezeti
szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző

és

működési

3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális
ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 21/2013. (XII.31.) számú szóló
rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
4.) Előterjesztés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatár
meghatározásának véleményezése tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés dr. Ádám Renáta és Weisz Tibor összeférhetetlensége tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Bursa Hungarica kiírásra érkezett pályázat elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra
beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Weisz Tibor alpolgármester
9.) Előterjesztés az óvodai csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám megemelésének
engedélyezéséről

Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014-2015.évi munkatervének
elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nyitvatartási idejének
módosításáról

11.)

Előadó: Csekényi István polgármester
12.) Előterjesztés a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsa támogatási kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
13.) Előterjesztés a Városlődi Rozmaring tánccsoport 50 éves jubileumi
ünnepségének támogatásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

14.) Szóbeli előterjesztés Béke utca előtti tér burkolására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
15.) Szóbeli előterjesztés palaelszállításra történő megbízásról
Előadó: Csekényi István polgármester
16.) Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: 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
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester felkérésére a jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a
képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el:
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester felkérésére a jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a
képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el:
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociális
ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 21/2013. (XII.31.) számú szóló rendeletének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester felkérésére a jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a
képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el:
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

4.) 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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 172/2014. (XI.11.) 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 Városlődon 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: 0 fő
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző

Határidő: 2014. november 30.
5.) Napirend: Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 173/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatását
2014. december 12-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési
Ház (8445 Városlőd, Templom tér 4.) nagytermében tartja.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2014.december 12.
6.) Napirend: Előterjesztés dr. Ádám Renáta és Weisz Tibor összeférhetetlensége tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Weisz Tibor alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, ezért kérte, hogy
a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Weisz Tibor alpolgármester kérésére 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatok közül az a) betűjelűt fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 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 174/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. § (2)
bekezdésére felmentést ad dr. Ádám Renáta jegyző részére a Kttv. 84.§ (1)
bekezdése alól, azzal a feltétellel engedélyezi részére köztisztviselői jogviszonya
fenntartását, hogy a polgármester helyetteseként eljáró alpolgármesterrel együtt
cégszerűen nem ír alá.

Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirend: Előterjesztés Bursa Hungarica kiírásra érkezett pályázat elbírálásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy a szociális tüzifa rendeletnél
tárgyalt legkisebb öregségi nyugdíjhoz képest a kérelmező jövedelme magas. Tudja, hogy a
tanulás mellett nem tud dolgozni, de szerinte nem tekinthető szociálisan rászorultnak.
Az önkormányzati képviselők hozzászólásukban támogatták Csekényi Henrik önkormányzati
képviselő meglátását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatok közül az b) betűjelűt fogadja el.
A testület tagjai közül 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 175/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ley Attila (Ajka, 1991.06.25. an.: Róth
Marianna) 8445 Városlőd, Kolostor u. 42. szám alatti lakost tekintettel arra, hogy nem
tekinthető szociális rászorultnak a 2014/2015.tanév második és a 2015/2016. tanév első
félévére vonatkozóan nem részesíti bursa hungarica felsőoktatási ösztöndíjban.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés a 2014/2015-ös téli szezonban végzendő hóeltakarítási
munkálatokra beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Előadó: Weisz Tibor alpolgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Alpolgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.

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 6 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 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1. Városlőd Község Önkormányzat 176/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákat a Tavárdivizió Kft.-vel (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 az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselőtestület nevében történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti
kifizetésére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal
Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2015. májusig
2. Városlőd Község Önkormányzat 177/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a Baumidex Kft.-től érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
3.

Városlőd Község Önkormányzat 178/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási
területen a 2014/2015-ös téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési
munkákra a RamTrans Kft.-től érkezett ajánlatot elutasítja, fenti munkálatokra nem a
gazdasági társaságot kívánja megbízni.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Weisz Tibor alpolgármester
Határidő:azonnal
9.) Napirend: Előterjesztés az óvodai csoportokba felvehető maximális gyermeklétszám
megemelésének engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő elmondta, hogy jelenleg még nincs annyi gyermek,
hogy elkérjék a megengedett maximális létszámot, de lehet, hogy tavasz után már nem tudnak
új gyerekeket felvenni, ha nem emeli meg a testület az engedélyezett létszámot, azaz
várhatunk még a döntéssel.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy meglátása szerint nem érdemes
halogatni a döntést.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül 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 179/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: törvény) 25. § (7)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Városlődi Német
Nemzetiségi Óvoda (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) az óvodai csoportokba a

törvény 4. számú mellékletében meghatározott maximális felvehető
gyermeklétszámot a 2014/2015-ös nevelési évben húsz százalékkal átlépje.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
10.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014-2015.évi
munkatervének elfogadásáról
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.
A testület tagjai közül 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 180/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi Óvoda (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) jelen előterjesztés mellékletét
képező, 2014/2015. évre vonatkozó éves munkatervét elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
11.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nyitvatartási idejének
módosításáról

Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő elmondta, hogy meglátása szerint is túlzottan
rövid a délutáni nyitvatartási idő és a fél óra is sokat jelent.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül 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 181/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi Óvoda (8445 Városlőd, Kolostor u. 43.) 6.30 órától 16.30 óráig tartó
nyitvatartási idejének 2014. december 01.napjától történő megváltoztatásával
egyetért.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2014.novermber 30.
12.) Napirend: Előterjesztés a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsa támogatási kérelméről
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.
A testület tagjai közül 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 182/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa LandesratForum elnevezésű
kiadványa
elkészítéséhez és terjesztéséhez kapcsolódó költségeinek fedezéséhez 2014. évi
költségvetése terhére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatást nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István

polgármester
Határidő: azonnal
13.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Rozmaring tánccsoport 50 éves jubileumi
ünnepségének támogatásáról
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.
A testület tagjai közül jelen volt 7 képviselő, szavazott 7 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 183/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetése terhére
támogatja a Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes szervezésében a Városlődi
Kossuth Lajos Művelődési Házban 2014.november 29-én megrendezésre kerülő 50 éves
jubileumi ünnepséget.
A Képviselő-testület a rendezvény összes kiadásainak fedezése érdekében kiegészíti
a rendezvényhez más forrásból kapott támogatásokat legfeljebb 300.000,-Ft, azaz
háromszázezer forint összeggel, azzal a feltétellel, hogy a Tánccsoport a rendezvény összes
kiadásáról és bevételéről legkésőbb 2014. január 31-ig tételesen elszámol.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Béke utca előtti tér burkolására beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2014. november 4-i kiírás után mindhárom
vállalkozó megküldte határidőben ajánlatát az önkormányzat részére. A legolcsóbb ajánlatot a
Földi Épgép Kft. adta. Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Staub József önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy a Lőd-Ép Bt. a testvére által vezetett vállalkozás, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Staub József önkormányzati képviselő kérésére 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:
1.Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására a Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9. adószám:11739951-2-19)
bruttó 2.610.091,-Ft (nettó:2.055.190,-Ft+ 554.901,-FtÁFA), azaz bruttó kettőmillióhatszáztízezer-kilencvenegy forint végösszegű árajánlatát elfogadja és a munkálatok
elvégzésével a gazdasági társaságot bízza meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására nem az Invest Építő Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 55.) árajánlatát fogadja
el. A beruházást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal

3.Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására nem a LŐD-ÉP BT.(8445 Városlőd, Kolostor u. 54.) árajánlatát fogadja
el. A beruházást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal

A testület tagjai közül jelen volt 7 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 184/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására a Földi Épgép Kft. (8400 Ajka, Kele u. 9. adószám:11739951-2-19)
bruttó 2.610.091,-Ft (nettó:2.055.190,-Ft+ 554.901,-FtÁFA), azaz bruttó kettőmillióhatszáztízezer-kilencvenegy forint végösszegű árajánlatát elfogadja és a munkálatok
elvégzésével a gazdasági társaságot bízza meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

2.Városlőd Község Önkormányzat 185/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására nem az Invest Építő Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 55.) árajánlatát fogadja
el. A beruházást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal

3.Városlőd Község Önkormányzat 186/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd, Béke utca előtti tér
burkolására nem a LŐD-ÉP BT.(8445 Városlőd, Kolostor u. 54.) árajánlatát fogadja
el. A beruházást nem a vállalkozással kívánja elvégeztetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő:azonnal
15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés palaelszállításra történő megbízásról
Előadó: Csekényi István polgármester

Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelő, az iskolai étkező és az
óvoda tetejének felújítása során keletkezett palahulladék veszélyes hulladék, mely
elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. Ennek
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő városlődi
közintézmények (iskola étkező, óvoda, orvosi rendelő) tetőfelújítása, illetve
tetőcseréje kapcsán keletkezett veszélyes hulladékot az arra kijelölt
hulladéklerakóhelyre szállítja.
A szállítás, lerakás és ártalmatlanítás költségeit az önkormányzat 2014.évi
költségvetése terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
A testület tagjai közül 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 187/2014. (XI.11.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő városlődi
közintézmények (iskola étkező, óvoda, orvosi rendelő) tetőfelújítása, illetve
tetőcseréje kapcsán keletkezett veszélyes hulladékot az arra kijelölt
hulladéklerakóhelyre szállítja.
A szállítás, lerakás és ártalmatlanítás költségeit az önkormányzat 2014.évi
költségvetése terhére fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
16.) Napirend: Vegyes ügyek
Előadó: Csekényi István polgármester
Dr. Ádám Renáta jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Városlődi Közös
Önkormányzati Hivatal részére megrendelte 19 db pénzügyi szabályzat elkészítését.

Peidl Antalné önkormányzati képviselő elmondta, hogy az óvoda vezetésének meglátása
szerint szükséges lenne egy saját honlap az intézménynek, mivel az önkormányzati honlap
kezelése bonyolult.
Csekényi István polgármester kérte, hogy a honlap készítésére kérjen ajánlatot az óvoda.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

