VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 30/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én
17.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Staub József és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke és
Csekényi Henrik és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselők
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 4 fő
megjelent, 3 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 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 198/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 29-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés

önkormányzati intézményeken végzett felújítási
teljesítésének elismeréséről és a kifizetés engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester

munkálatok

2.) Előterjesztés önkormányzat területén végzett gépi földmunka és zöldhulladék

elszállítása teljesítésének elismeréséről és a kifizetés engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak,
és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati intézményeken végzett felújítási munkálatok
teljesítésének elismeréséről és a kifizetés engedélyezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
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 3 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 199/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Lőd-Ép Bt. által a
Városlőd, Béke u. 6.szám alatti szolgálati lakásban végzett javítási munkák,
valamint az óvodában végzett szúnyogháló beépítése során végzett munkák
elvégzését és engedélyezi a gazdasági társaság által kibocsátott 84.823,-Ft, azaz
bruttó nyolcvannégyezer-nyolcszázhuszonhárom forint és a 96.000,-Ft, azaz bruttó
kilencvenhatezer forint végösszegű számlák kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend: Előterjesztés önkormányzat területén végzett gépi földmunka és zöldhulladék
elszállítása teljesítésének elismeréséről és a kifizetés engedélyezéséről
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 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 200/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Tamtera Kft (8452
Halimba, Ifjúság u. 13.). által Városlőd Község Önkormányzat területén végzett gépi
földmunka és zöldhulladék elszállítása teljesítését és engedélyezi a gazdasági
társaság által kibocsátott 168.910,-Ft, azaz bruttó egyszázhatvannyolcezerkilencszáztíz forint végösszegű számlák kifizetését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.

ellenőrzés

Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyző 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 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 201/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tömpe és Társa Kft. belső
ellenőre által Városlőd Község Önkormányzatnál 2014.november 4-én lefolytatott
ellenőrzések során feltárt Jelentésekben foglalt megállapításokat megismerte, azokat
tudomásul vette és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat
jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban
foglaltak maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
tervének 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
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 202/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét
képező terv szerint elfogadja 2015. évi belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig

5.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső
ellenőrzési tervének 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
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 203/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét
képező terv szerint elfogadja a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig

6.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 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
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 204/2014. (XII.29.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község
munkatervét.

Önkormányzat

Képviselő-testülete

elfogadja

2015.

évi

A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos, 2015. december 31-ig

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 17.55 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

