VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:15/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.július 31-én 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő.
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné 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
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 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 104/2017. (VII.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.július 31-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés partnerségi szabályzat elfogadásáról

Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztése pályázat kapcsolódóan számítástechnikai
eszközök beszerzése érdekében beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés partnerségi szabályzat 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, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 105/2017. (VII.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29.§-a alapján a partnerségi egyezetetés
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
I.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. § (1) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati
kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez,
módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonás a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR)
előírásaival összhangban és e határozat alapján történik.
(2) A partnerek körének meghatározása a tervezési feladatnak, tervtípusnak
megfelelően külön önkormányzati határozattal történik a tervtípus kidolgozásának
megkezdése előtt.
(3) Amennyiben partnerként szervezet (érdekképviseleti, civil, gazdálkodó szervezet,
önkormányzat, vallási közösség stb.), vagy tulajdonos vesz részt a
véleményezésben, tájékoztatása elektronikus levélben, vagy postai úton történik.
(4) Településrendezési eszközök készítésének, módosításának előzetes tájékoztató
szakaszában, a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása

előtt a polgármester tájékoztatást ad a dokumentumok készítésének céljáról és
várható hatásairól, megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét
(előzetes tájékoztató).
(5) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati
kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet)
társadalmi egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a
TFR szabályai szerinti módon.
(6) Az egyeztetésben partnerként részt vevő szervezetek tervezettel kapcsolatos
véleményének kikérése a (3) bekezdés szerint történik a véleményezési szakasszal
párhuzamosan, az értesítésben megjelölve a tervezet elérhetőségét.
(7) A tervezet elérhetőségét biztosítani kell a honlapra történő feltöltéssel, valamint az
önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában a véleményezési
időszakban.
II.

A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és
nyilvántartásának módja

2. § (1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon:
a) postai úton, Városlőd Község Önkormányzat címére (8445 Városlőd,
Templom tér 4.) küldött levélben,
b) az Önkormányzati Hivatalban személyesen átadott levélben, vagy
c) elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre.
(2) Helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.
(3) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása,
településfejlesztési koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a
javaslatok, vélemények benyújtásának határideje a társadalmi egyeztetés
megindítását (honlap, kifüggesztés) követő 21. nap, szervezetek esetén a
tájékoztató átvételét követő 21. nap.
(4) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a
partnerek 10 napon belül adhatnak javaslatot.
(5) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet
tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A
határidő nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt
minimális határidő, de nem haladhatja meg a 30 napot.
(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő
módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek.
(7) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az
iratkezelés általános rendje szerint történik.
(8) A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett
jegyzőkönyvet az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi.
III.Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja,
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

3. § (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint
mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselőtestülettel ismertetni kell.
(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés
szerint kidolgozott javaslatról a képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe
vételével dönt.
(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem
fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.
IV.Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv
és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
4. §

(1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök,
kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban
biztosítja.
(2) A szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási
szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti
dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése pályázat kapcsolódóan számítástechnikai
eszközök beszerzése érdekében beérkezett árajánlatokról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket majd felbontotta
a zárt borítékban érkezett árajánlatokat. Az árajánlatok másolati példánya a jegyzőkönyv
mellékeltét képezi. Bendes Norbert (8595 Kup, Fő utca 143.) egyéni vállalkozó 3.328.000,-Ft
összegért, az All-Free Bt. (8500 Pápa, Hunyadi u. 4.) 3.335.000,-Ft összegért, az Exact Office
Számítástechnikai- és Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Korona u.
49.) 3.300.000,-Ft összegért biztosítaná a számítástechnikai eszközöket. Polgármester
megállapította, hogy a legjobb ajánlatot az Exact Office Számítástechnikai- és Irodatechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a testület
az Exact Office Számítástechnikai- és Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500
Pápa, Korona u. 49.) gazdasági társasággal kössön szerződést 3.300.000,-Ft összegben.

Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 106/2017. (VII.31.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése
pályázat kapcsolódóan számítástechnikai eszközök beszerzése tárgyban beérkezett 3
árajánlat közül, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért,
bruttó 3.300.000,-Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint összegért biztosítja a
számítástechnikai eszközöket az Exact Office Számítástechnikai- és Irodatechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) gazdasági társasággal köt
szerződést.
A képviselő-testület a tervezési kiadásokat 100 %-ban pályázati forrásból fedezi.
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

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 18.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

