VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 29/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 12-én
19.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik,
Lakner Zoltán,
Staub József és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke 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
A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt 2 fő a
mellékelt jelenléti ív szerint.
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 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 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 189/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 12-i rendkívüli,
nyilvános ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Előadó:Csekényi István polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző

vonatkozó

2.) Előterjesztés Városlődi Védőnői Szolgálat részére egy EKG készülék vásárlásáról

Előadó:Csekényi István polgármester
3.) Előterjesztés Városlődi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési

megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó:Csekényi István polgármester
4.) Előterjesztés a Hakapeszínház részére bábszínházi előadás céljából a kultúrház

nagytermének ingyenes rendelkezésre bocsátásáról
Előadó:Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés közintézmények ablakaihoz kőablakpárkányok vásárlásáról

Előadó:Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés

Városlőd településen végzett
elismeréséről és a kifizetés engedélyezéséről
Előadó:Csekényi István polgármester

lakatosmunkák

teljesítésének

7.) Szóbeli előterjesztés települési adó bevezetésének lehetőségéről

Előadó:Csekényi István polgármester
8.) Szóbeli előterjesztés dolgozók jutalmazásáról

Előadó:Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól 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 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

2.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Védőnői Szolgálat részére egy EKG készülék
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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 190/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Védőnői Szolgálat
részére vásárol egy db 12 csatornás EKG készüléket legfeljebb 460.000,-Ft, azaz
négyszázhatvanezer forint értékben.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2014.december 31.
3.) Napirend: Előterjesztés Városlődi Nemzetiségi
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Önkormányzatokkal

kötött

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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:
1. Városlőd Község Önkormányzat 191/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő, e határozat
mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.
Városlőd

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal
2. Városlőd Község Önkormányzat 192/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:

a Városlődi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő, e határozat
mellékletét képező Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.
Városlőd

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés a Hakapeszínház részére bábszínházi előadás céljából a kultúrház
nagytermének ingyenes rendelkezésre bocsátásáról
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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 193/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hakapeszínház részére a
Városlődi Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermét 2015.január 7-én 8.00 órától a
„SICC-Pszt!” cimű előadás idejére térítésmentesen bérbe adja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: 2015.január 7.
5.) Napirend: Előterjesztés közintézmények ablakaihoz kőablakpárkányok 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.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 194/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a városlődi közintézmények
ablakaihoz
kőpárkányokat
helyez
el
legfeljebb
260.000,-Ft,
azaz
kettőszázhatvanezer forint összeghatárig.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2015.január 30.
6.) Napirend: Előterjesztés Városlőd településen végzett lakatosmunkák 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 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 195/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az Adonyi 2008’
Kft. (8446 Kislőd, Hunyadi János u. 11. adószám: 14229248-2-19) által az alábbi
tételekkel kibocsátott számla kifizetését:
- sportpálya bitumenezés előtt kapuk javítása, rögzítése bruttó 45.720,-Ft
- felső temető „muskátli-kút” virágtartó készítése bruttó 57.150,-Ft
- Strandvölgy utca vízelvezető rács gyártása bruttó 61.595,-Ft
- Strandvölgy utcában vízelvezető rácshoz keret készítése bruttó 29.845,-Ft
Összesen: 194.310,-Ft.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2014.december 31.
7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés települési adó bevezetésének lehetőségéről
Előadó: Csekényi István polgármester
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az
önkormányzatok jogát a helyi adók tekintetében eddig két területre korlátozta: arra, hogy

kivetik-e a parlament által elfogadott helyi adó törvényben szereplő valamelyik helyi adót,
illetve, ha igen, milyen adómértékkel. A jogszabály 2015. január 1-től hatályba lépő
módosítása szerint azonban a települési önkormányzat képviselő-testülete már nem csak helyi
adókat, hanem ún. települési adókat is bevezethet. Az önkormányzat az illetékességi területén
rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet, vagy amelyeket más
törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve,
hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem
lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó
(egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet). A
települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A
települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót
önadózással megállapítandó adóként is bevezethet. A települési adóból származó bevétel az
azt megállapító önkormányzat bevétele. A települési adó valamely formájának bevezetését
indokolhatja a saját bevétel növekedés, megnövekedett szociális kiadások fedezése, illetve
forrása lehet egy, a településen magvalósulandó fejlesztésnek.
A települési adó bevezetése ellen szólhat, hogy a lakosság jelentős része már jelenleg is
elszegényedett, fizetésképtelen, csökken a település lélekszáma, nő az elvándorlás.
A képviselők egyhangúlag azt támogatták, hogy ne vezesse be a község a települési adót.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015.január 1. napjától települési adót nem vezet be.

Városlőd

településen

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
Jelen volt 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 196/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015.január 1. napjától települési adót nem vezet be.

Városlőd

településen

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés dolgozók jutalmazásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a közelgő ünnepekre tekintettel az
önkormányzat, illetve a közös hivatal dolgozóit is megjutalmazhatná a testület. Az
önkormányzat dolgozói részére 5.000,-Ft/fő értékű, míg a közös hivatal dolgozói részére
20.000,-Ft/fő értékű vásárlási utalványt ajándékoz.
Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, ezért kérte,
hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület Csekényi István polgármester kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület
az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község
Önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói (7 fő) részére 5.000,Ft/fő, azaz fejenként ötezer forint, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői és a polgármester részére 20.000,-Ft/fő, azaz fejenként húszezer
forint összegben vásárlási utalványt vásárol.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Weisz Tibor
alpolgármester
Határidő: azonnal
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 5 képviselő.
A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 197/2014. (XII.12.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község
Önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói (7 fő) részére 5.000,Ft/fő, azaz fejenként ötezer forint, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői és a polgármester részére 20.000,-Ft/fő, azaz fejenként húszezer
forint összegben vásárlási utalványt vásárol.
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Weisz Tibor
alpolgármester

Határidő: azonnal
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

