VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNK ORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám:16/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.augusztus 8-án 17.30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Staub Ildikó Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője
Pfeiferné Takács Hajnalka a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola intézményvezetője
A meghívottak közül megjelent és az 1. napirend tárgyalásánál jelen volt:
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pfeiferné Takács Hajnalka a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola intézményvezetője
A meghívottak közül megjelent és az 1. és 2. napirend tárgyalásánál jelen volt:
Staub Ildikó Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője
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 6 fő
megjelent, 1 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 6 képviselő.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 107/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.augusztus 8-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának a 2018/2019. tanévtől/nevelési
évtől történő átvétele kapcsán érkezett kérelemről
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda konyhájába bútorok és eszközök
vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igény
benyújtása tárgyában
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv elkészítésére
beérkezett árajánlatról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv
előzetes véleményezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2016/2017.
tanév végi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
7.) Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület pályázati kérelméről
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Előterjesztés betonkeverőgép vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés kirándulás szervezéséről
Előadó: Csekényi István polgármester
10.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a városlődi
közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének
felülvizsgálatáról
Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartói jogának a 2018/2019. tanévtől/nevelési évtől
történő átvétele kapcsán érkezett kérelemről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket. Polgármester
felkérte Oszvald Józsefet, a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy adja
elő kérelmét. Oszvald József ismertette a fenntartóváltás lépéseit és elmondta, hogy elsősorban
a helyben maradó döntések indokolják az intézményváltást, illetve az elérhető magasabb
támogatás.
Staub József önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy valóban olyan pozitív lesz-e a
váltás, mint az előterjesztésben olvasható?
Oszvald József elmondta, hogy reményei szerint igen, de biztosat majd a működés során tud
mondani.
Csekényi István polgármester hangsúlyozta, hogy az óvoda működése stabil, annak
költségvetését várhatóan nem kell majd pótolni, a másik határozat meg csak arra vonatkozik,
hogy az épület ezentúl a német önkormányzat használatában lesz és nem a KLIK-ében.
A jelen lévő képviselők hozzászólásaikban támogatták a fenntartóváltást, habár meglátásuk
szerint minden új bizonytalan.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el.
Jelen volt 6 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 108/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat által a 2018/2019.nevelési évtől
átvenni kívánt Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda esetlegesen keletkező működési
hiányát finanszírozza, illetve amennyiben a nemzetiségi önkormányzat azt nem tudja
teljesíteni, úgy az intézmény működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli,
igazgatási feladatokat továbbra is ellátja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 109/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, valamint a Városlődi
Német Nemzetiségi Óvoda működési engedélye kiadása iránti kérelem benyújtását
megelőzően ingyenesen a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat használatába

adja az átvett intézmények feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanokat és a
feladatellátását szolgáló vagyont.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Pfeiferné Takács
Hajnalka a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetője
megköszönték a bizalmat és 18.45 órakor távoztak a képviselő-testület üléséről.
2.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda konyhájába bútorok és
eszközök vásárlásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Peidl Antalné önkormányzati képviselő jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda dolgozója, ezért kérte, hogy a
döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Peidl Antalné önkormányzati képviselő kérésére 5 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 6 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 110/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását
célzó programjának a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda Főzőkonyháján történt
„teszt audit” ellenőrzése során tett észrevételekre készített, jelen határozat mellékletét
képező intézkedési tervet.
A képviselő-testület a hiányosságok megszüntetése érdekében 2017.évi
költségvetéséből 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint költségkeretet állapít meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges
intézkedések megtételére és egyben az eszközök fenti költségkeret erejéig történő
beszerzésére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: intézkedési tervben foglaltak szerint
Staub Ildikó Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője 19.17 órakor távozott a
képviselő-testület üléséről.

3.) Napirend: Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
igény benyújtása 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 6 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 111/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98 erdei m3 kemény lombos fafajta
mennyiségre nyújtja be pályázatát Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC.törvény 3.melléklet I.9. pont szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.
A képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a 98 m3 szociális tűzifavásárlás céljára
benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa, azaz összesen bruttó 124.460,-Ft,
egyszázhuszonnégyezer-négyszázhatvan forint önrészt biztosít.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

4.) Napirend: Előterjesztés településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv
elkészítésére beérkezett árajánlatról
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 javaslatokat fogadja el.
Jelen volt 6 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 112/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében
településképi arculati kézikönyvét, településképi rendeletét, valamint a Helyi
Építési Szabályzatának jogharmonizációját hivatkozott jogszabály, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21.§ és 22.§ -a alapján
készíti el.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
különösen a fent hivatkozott jogszabályokban, valamint Városlőd Község
Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 105/2017. (VII.31.) számú
Kt. határozatában foglaltak szerinti egyeztetési eljárás lefolytatására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.szeptember 30.

2.Városlőd Község Önkormányzat 113/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése, településképi rendelet elkészítése
és ezen időtartam alatt főépítészi feladat ellátására – tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adta- a Nemes-Gyarmati Bt. (8200
Veszprém, Nárcisz u 14., iroda: 8200 Veszprém Almádi út 3. I. emelet 109-es
iroda) társasággal köt szerződést.
A munkálatok költségét a képviselő- testület központi forrásból e célra kapott
támogatásból fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. által készített gördülő
fejlesztési terv előzetes véleményezéséről
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 javaslatokat fogadja el.
Jelen volt 6 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 114/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt. által a 16.sorszámú 11-07065-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező
Városlőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában 2018-2032. évek közötti
időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.augusztus 26.
2.Városlőd Község Önkormányzat 115/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által AZ
52.sorszámú
21-06673-1-007-01-00
MEKH
kóddal
rendelkező
Ajka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában 2018-2032. évek
közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017. augusztus 26.
6.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
2016/2017. tanév végi beszámolójának 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 6 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 116/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola igazgatójának 2016-2017-es tanévről készített e
határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

7.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület pályázati
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
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 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 117/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint helyi gyűjtésű német
népdalok kottás könyvének kiadásához 2017.évi költségvetése terhére 150.000,-Ft,
azaz egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Városlődi
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (8445 Városlőd, Templom tér 4. képviselő:
Nagy-Peidl Éva elnök) részére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.augusztus 30.

8.) Napirend: Előterjesztés betonkeverőgép vásárlásáról
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 6 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 118/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.évi költségvetése terhére
legfeljebb 150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer forint összértékben betonkeverőt
vásárol.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017.szeptember 30.
9.) Napirend: Előterjesztés kirándulás szervezéséről
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 6 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 119/2017. (VIII.8.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.évi költségvetése terhére a
község fejlődésért, legtöbbet tett aktív lakosok részére kirándulást szervez.
A képviselő-testület a kirándulás útiköltségét legfeljebb 140.000,-Ft, azaz
egyszáznegyvenezer forint összköltségben 2017.évi költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2017.szeptember 30.

10.)Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
városlődi közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének
felülvizsgálatáról
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 rendelet-tervezetet fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 20.15 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

