Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi határozatai
Testületi ülés időpontja, jellege
02.02. rendkívüli, nyilvános

Határozat száma:
1/2016. (II.02.)
2/2016. (II.02.)
3/2016. (II.02.)
4/2016. (II.02.)
5/2016. (II.02.)
6/2016. (II.02.)
7/2016. (II.02.)
8/2016. (II.02.)
9/2016. (II.02.)
10/2016. (II.02.)

02.10. rendkívüli, nyilvános, együttes

02.11. rendkívüli, nyilvános

11/2016. (II.02.)
12/2016. (II.10.)
13/2016. (II.10.)
14/2016. (II.10.)
15/2016. (II.10.)
16/2016. (II.11.)
17/2016. (II.11.)
18/2016. (II.11.)

02.16. rendkívüli, nyilvános

19/2016. (II.11.)
20/2016. (II.16.)

21/2016. (II.16.)

Határozat tárgya:
Napirend elfogadása
A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat létszámon felüli munkavállaló
foglalkoztatásának kérésének elutasítása
A Városlődi Német Nemz. Önkormányzattal kötött és a 191/2014. (XII.12.) sz.Kt.határozattal
jóváhagyott Együttműködési megállapodás változatlan formában történő jóváhagyása
A Városlődi Roma Nemz. Önkormányzattal kötött és a 192/2014. (XII.12.) sz.Kt.határozattal jóváhagyott
Együttműködési megállapodás változatlan formában történő jóváhagyása
A Baumidex Kft. Részére 101.600 Ft kifizetésének engedélyezése kátyúzási munkák elvégzésére
Adonyi 2008' Kft.részére 218.821 Ft összegű számla kifizetésének engedélyezése
Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Megbízási szerződés kötése határozatlan időre Pintér Ágnessel könyvtárosi feladatok ellátására
650.000 Ft visszatérítendő támogatás nyújtása a Városlődi Némez Nemzetiségi Kulturális Egyesület
részére
80.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása a Városlődi Német Nezm. Kulturális
Egyesület részére a sváb lakodalmas anyagának archiválására
Az orvosi rendelőben elromlott radiátor cseréje érdekében 150.000 Ft erejéig új radiátort vásárol és
szereltet be.
Napirend elfogadása
A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Megállapodás a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek megosztásáról
Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése
Napirend elfogadása
A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárvatartásának elfogadása (2016. július 4-július 31-ig)
Csekényi István polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésének elfogadása
Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2016-2019.
évekre vonatkozóan a jelen táblázat mellékletét képező táblázat szerint állapítja meg
Napirend elfogadása
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi a Városőd 458/2 hrsz-ú, a 458/3 hrsz-ú
kivettközterület művelési ágú, és a 787/4 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását

22/2016. (II.16.)
23/2016. (II.16.)

03.31. rendkívüli, nyilvános

28/2016. (III.31.)

Schneider Helmut ács-állványozó mester részére jóváhagyja a 209.962 Ft összegű számla kifizetését.
(színpad készítés és sörasztal)
Napirend elfogadása
Hozzájárulás a "Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Tásulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről"
szóló rendelet-tervezetének elfogadásához
A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Tásulása Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyása
A 11-07065-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközműrendszerrel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv készítésének megtárgyalása 2017-2031.

29/2016. (III.31.)
30/2016. (III.31.)
31/2016. (III.31.)
32/2016. (III.31.)
33/2016. (III.31.)
34/2016. (III.31.)
35/2016. (III.31.)

A 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajkai szennyvízelveztő és tisztító
víziközmű-rendszerrel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv készítésének megtárgyalása 2017-2031.
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Rendezési tefv módosítás füves leszállóhely létesítése miatt
Település rendezési terv módosítás árajánlat kérés egyszerűsített eljárás
Település rendezési terv módosítás árajánlat kérés teljes eljárás
Városlődi Sport és Szabadidős Egyesület támogatása 440.000 Ft összegben
2016. évi virágsítási feladatok ellátására legfeljebb 400.000 Ft

36/2016. (III.31.)
37/2016. (IV.29.)

A TOP-2.1.3-15 kódszámú projekthez kapcsolódóan "projektelőkészítés" tárgyban árajánlatok kérése
Napirend elfogadása

38/2016. (IV.29.)

A Város-Teampannon Kft.-vel szerződéskötés a településrendezési eszközök módosítása érdekében
Szűcs Katalin támogatása 50.000 Ft összegben, amennyiben szociális gondozó és ápoló tanfolyamra
beiratkozik a 2016. évben
Pályahasználati megállapodás megkötése a Városődi Sport és Szabadidős Egyesülettel
Varróeszközök vásárlása 90.000 Ft összegben (siziks gép, vágókések, sablonvonalzók)
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a "Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréke"
c.TOP-1.2.1-15. sz. pályázathoz
A 246 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának megváltoztatása: Városlőd Község Önkormányzata és a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1/2 : 1/2 arány

24/2016. (II.16.)
25/2016. (III.31.)

26/2016. (III.31.)
27/2016. (III.31.)

04.29. rendkívüli, nyilvános

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 7/2014. (VII.7.) rendelet módosításáról
szóló rendelettervezet megküldése véleményezésre

39/2016. (IV.29.)
40/2016. (IV.29.)
41/2016. (IV.29.)
42/2016. (IV.29.)
43/2016. (IV.29.)

04.29. rendkívüli, zárt

45/2016. (IV.29.)
46/2016. (IV.29.)

05.06. rendkívüli, nyilvános, együttes

47/2016. (IV.29.)
48/2016. (V.06.)

Megbízási szerződés kötése határozott időre Pesthy Lászlónéval Tájházban gondnoki feladatok
ellátására (2016.05.01. - 2016.10.15.)
Vállalkozási szerződés megkötése a Bakonykarszt Zrt-vel a Mohácsi utcát és a Lehel utcát összekötő
vízvezeték kiépítésére
Napirend elfogadása
Csekényi István polgármester szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ezért méltatlansági
eljárást nem indítanak ügyében
Napirend elfogadása

49/2016. (V.06.)

A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása

50/2016. (V.06.)
51/2016. (V.06.)
52/2016. (V.06.)
53/2016. (V.24.)
54/2016. (V.24.)

A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
A Városődi Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Napirend elfogadása
Török Fanni táborozásának támogatása 15.000 összegben
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2015. évben Városlődön végzett könyvtári tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelés
elfogadása
Ügyeleti ellátás biztosítása érdekében Ajka Város Önkormányzata felé fizetett hozzájárulás emelése
300 Ft/fő/év, valamint a 2017. évi költségvetésből 108.000 Ft összeg biztosítása ügyeleti ellátás
érdekében egy személygépjármű megvásárlásához
A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködési
megállapodás kötése nyári szünidő hasznos eltöltésére, melyhez 40.000 Ft összegben támogatás
nyújtása
Közmunkaprogram keretében 161.000 Ft összegben munkaruhát vásárol
Szalontai István pappászentelését követő fogadásra a Művelődési Ház nagytermének térítésmentes
bérbeadása
Via Vomitó Kft. a nyertes pályázó a 823 hrsz-ú Béke utca, 496/1 hrsz-ú temetői járda és a 496/2 hrsz-ú
temetői út felújítására
A 823 hrsz-ú Béke utca, 496/1 hrsz-ú temetői járda és a 496/2 hrsz-ú temetői út felújításának műszaki
ellenőri feladatokkal Demény Zoltán egyéni vállakozót bízza meg.
A 2015. évi C.törvény 3. melléklet II.3. pontja szerint az önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon
belül a belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására kiírt pályázathoz 2.478.294 Ft önrészt
biztosít.
Partnerségi szabályzat elfogadása

44/2016. (IV.29.)

05.24. rendkívüli, nyilvános

55/2016. (V.24.)
56/2016. (V.24.)

57/2016. (V.24.)

58/2016. (V.24.)
59/2016. (V.24.)
60/2016. (V.24.)
61/2016. (V.24.)
62/2016. (V.24.)

63/2016. (V.24.)
64/2016. (V.24.)

07.12. rendkívüli, nyilvános

65/2016. (V.24.)
66/2016. (VII.12.)
67/2016. (VII.12.)
68/2016. (VII.12.)
69/2016. (VII.12.)
70/2016. (VII.12.)
71/2016. (VII.12.)

08.09. rendkívüli, nyilvános

72/2016. (VII.12.)
73/2016. (VIII.09.)
74/2016. (VIII.09.)

75/2016. (VIII.09.)
76/2016. (VIII.09.)

Megbízási szerződés a Horiterv Építészműhely Kft.-vel településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos főépítészi feladatok ellátására.
Napirend elfogadása
Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (Nagytermi parketta csere, önrész
507.000 Ft)
A 32/2016. (III.31.) sz. határozat módosítása (településrendezési terv)
Városlőd egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelettervezet megküldése
véleményezésre
A Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2015/2016. tanévről szóló igazgatói
beszámoló elfogadása
A Casua Mérnöki Bt.-től rendeli meg a 0237/6 hrsz-ú kivett sajáthasználatú út telekhatár kitűzését,
71.000 Ft összegben
Megbízási szerződés kötése Mészáros Veronikával, a Tájházban található műtárgyak közül 500 db
leltározására. A leltározás költésgét 125.000 Ft-ot a költségvetésből fedezi
Napirend elfogadása
A 11-07065-1-001-00-13 MEKH kóddal rendelkező 16. sorszámú Városlőd ivóvízellátó víziközműrendszerrel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 évek közötti időszakra elfogadása.
A 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajkai szennyvízelveztő és tisztító
víziközmű-rendszerrel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 évek közötti időszakra
elfogadása
A IV. Rozmaring Fesztivált támogatókkal kötött megállapodások elfogadása

82/2016. (VIII.09.)

Az Iglauer Parkban található 246/2 hrsz-ú és a 246/1 hrsz-ú ingatlan telekegyesítésével egyetértés
Megbízási szerződés kötése Mészáros Veronikával, a Tájházban található műtárgyak közül újabb 600
db leltározására. A leltározás költésgét 150.000 Ft-ot a költségvetésből fedezi
A Városlőd Templom tér 4. sz. alatti ingatlan belső feljáró lépcsőjének felújítása érdekében 146.150 Ft
összegért padlólapot vásárol
A 2016. évi Rozmaring Fesztivál költségeinek rendezésére legfeljebb 1.000.000 Ft-ot bocsájt
rendelekzésre, a többit államháztartáson kívülről érkező forrásokból kívánja fedezni
A szociális étkeztetésről szóló módosított szakmai program elfogadása, a korábbi hatályon kívül
helyezése
A házi segítségnyújtásról szóló módosított szakmai program elfogadása, a korábbi hatályon kívül
helyezése

83/2016. (VIII.09.)
84/2016. (VIII.09.)

Szociális gondozói munkakörre vonatkozó munkaruha és védőeszköz juttatási szabályzat elfogadása
A szociális teékenységről és szociális étkeztetésről szóló beszámoló elfogadása

77/2016. (VIII.09.)
78/2016. (VIII.09.)
79/2016. (VIII.09.)
80/2016. (VIII.09.)
81/2016. (VIII.09.)

08.29. rendkívüli, nyilvános

85/2016. (VIII.09.)
86/2016. (VIII.29.)
87/2016. (VIII.29.)

88/2016. (VIII.29.)
89/2016. (VIII.29.)

09.15. rendkívüli, nyilvános

90/2016. (VIII.29.)
91/2016. (VIII.29.)
92/2016. (IX.15.)
93/2016. (IX.15.)
94/2016. (IX.15.)
95/2016. (IX.15.)
96/2016. (IX.15.)
97/2016. (IX.15.)
98/2016. (IX.15.)
99/2016. (IX.15.)
100/2016. (IX.15.)
101/2016. (IX.15.)

10.11. rendkívüli, nyilvános

102/2016. (IX.15.)
103/2016. (X.11.)
104/2016. (X.11.)
105/2016. (X.11.)
106/2016. (X.11.)

A Városlőd külterület 0196/27 hrsz-ű kivett út művelési ágú ingatlan járhatóvá tétele érdekében
legfeljebb 15 óra rakodógépes munkát rendel meg 152.400 Ft összegben
Napirend elfogadása
Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése repülőtéri (VI. füves leszállóhely) létrehozása
érdekében
Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására összesen (19.994.335 Ft) felső ravatalozó felújítása, Turista utca felújítása, 607 hrsz-ú
kivett közterületen járda cseréje javítása
Via Vomitó Kft.-vel építési szerződés kötés a 823 hrsz-ú Béke utca, 496/1 hrsz-ú temetői járda és a
496/2 hrsz-ú temetői út felújítására (bruttó: 16.271.959 Ft összegben)
a 823 hrsz-ú Béke utca, 496/1 hrsz-ú temetői járda és a 496/2 hrsz-ú temetői út felújításása során
műszaki ellnőri feladatok ellátása érdekében megbízási szerződés kötése Demény Zoltán egyéni
vállalkozóval (bruttó: 250.000 Ft összegben)
Templom tér 4. sz. ingatlanban új iroda kialakítása legfeljebb 600.000 Ft összegből
Napirend elfogadása
Szociális célú tüzifavásárláshoz pályázat benyújtása 106 erdei m3 kemény lombos fafajtára. Bruttó
134.620 Ft összegű önrész biztosítása.
Az önkormányzat 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Az öt részterületre vonatkozó egyszerűsített eljárás véleményezési eljárása lezártnak tekinthető, a
módosítás az állami főépítésznek átadásra került.
A három részterületre vonatkozó teljes eljárás véleményezési eljárása lezártnak tekinthető, a módosítás
az állami főépítésznek átadásra került.
A füves leszállóhely kialakításával kapcsolatos teljes eljárás véleményezési eljárása lezártnak
tekinthető a módosítás az állami főépítésznek átadásra került.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz
Haszonbérleti szerződés Schell Tamás városlődi lakossal a Városlőd belterület 537 hrsz-ú beépítetlne
terület megnevezésű ingatlanra, évi 12.000 Ft haszonbérleti díjért
Via Vomito Kft-vel szerződés kötése a Pille u.-i ravatalozó előtti terület térkövezésére (bruttó 855.447
Ft)
A 246/1 és a 246/2 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésével egyetértés
Szerződés kötés a Vépgép Kft.-vel az óvodában radiátorok cseréjére és ehhez kapcsolódó
épületgépészeti munkákra. (bruttó: 1.012.741 Ft)
Napirend elfogadása
Megállapodás Csehbánya Község Önkormányzatával háziorvosi és iskolaegészségügyi alapellátás
körzetszékhelyének meghatározására vonatkozóan
Közmeghallgatás időpontja: 2016. december 9. Művelődési Ház nagytermében
2016/2017 évi téli szezonban hóeltakarítási munkákra árajánlatok bekérése

107/2016. (X.11.)
108/2016. (X.11.)
109/2016. (X.11.)
110/2016. (X.11.)

10.19. rendkívüli, nyilvános

111/2016. (X.11.)
112/2016. (X.19.)

11.21. rendkívüli, nyilvános

113/2016. (X.19.)
114/2016. (XI.21.)
115/2016. (XI.21.)

116/2016. (XI.21.)
117/2016. (XI.21.)
118/2016. (XI.21.)
119/2016. (XI.21.)
120/2016. (XI.21.)
121/2016. (XI.21.)
122/2016. (XI.21.)
123/2016. (XI.21.)
124/2016. (XI.21.)

12.09. közmeghallgatás

125/2016. (XI.21.)
126/2016. (XII.9.)
127/2016. (XII.9.)

Pille utcai temetőben 6 db kültéri kandelláber vásárlása 366.540 Ft összegben
Frum Ferenc részére az Iglauer parkban található konyha és fogadó tér bérbeadása 2016.09.012017.06.30-ig
Házi orvosi szolgálat dolgozói részére jutalom megállapítása
Házi orvosi szolgálat részére 300.000 Ft értékben berendezési és felszerelési tárgyak vásárlása
Megbízási szerződés kötése Blaha Ferencné városlődi lakossal Tájházban gondnoki feladatok
ellátására
Napirend elfogadása
Alsó temetőben lakatos munkák elvégzésével az Adonyi 2008 Kft megbízása (bruttó: 1.672.412 Ft)
Napirend elfogadása
Egyetértés a VMKH a Városlődi Német Nemzetiségi és Nyelvoktató ált. iskola, mint kötelező felvételt
biztosító általános iskola kijelölésével
Bakonyerdő Zrt.-től 47 m3 kemény lombos tüzifát rendel szociális célú tüzifaprogramban történő
felhasználásra 15.000 Ft/m3 értékben. A kiszállítás költségeit legfeljebb 300.000 Ft összeghatárig
fedezi.
A Helyi Építési Szabályzat módosítása
5.000 Ft támogatás nyújtása a Veszprém Kereszténységéért Alapítvány részére dr. Horváth Balázs
bronzszobrának elkészítése érdekében
Önkormányzati épületek fűtése érdekében 203.200 Ft összegben tüzifa vásárlása a Bakonyerdő Zrt.-től
Via Vomitó Kft részére 552.450 Ft végösszegű számla kifizetése az Anna kápolnai ülőpadok, lépcső és
a Béke utcai folyóka építéséért.
Mezőgazdasági ingatlanok megműveléséért 160.000 Ft összegű számla kifizetésének engedélyezése
A község fejlődéséért legtöbbet tett aktív lakosok részére kirándulás szervezése. Útiköltségét 50.000 Ft
összköltségen fedezi.
Deményi Zoltán egyéni vállalkozó megbízása a Kossuth utca 56-58 szám előtti járda felújítására
A 2016/2017-es téli szezonban hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkákat a Tavárdivízió Kft.
végzi, 8.800 Ft + ÁFA/óra
A 2016/2017-es téli szezonban csúszásmentesítési feladatok elvégzése érdekében 600.000 Ft
összeghatárig útszórósót vásárol
Napirend elfogadása
A 2016. évről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása

