
V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

MEGHÍVÓ 

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület 

2010. november 16-án (kedd) 17.30 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Templom tér 

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Strandvölgy utca útburkolatának felújításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a Hölgykő utcai csapadékvíz elvezető árok átereszeinek 

felújításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés a hóeltakarításra beérkezett ajánlatok elbírálásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél szíveskedjék 

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. november 11. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. november 16-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga 

 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 12/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 16-án 17.30 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Albert Antal 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Staub József önkormányzati képviselők 

Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselők  

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent 1 

fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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Városlőd Község Önkormányzat 69/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 16-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés a Strandvölgy utca útburkolatának felújításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Szóbeli előterjesztés a Hölgykő utcai csapadékvíz elvezető árok átereszeinek 

felújításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés a hóeltakarításra beérkezett ajánlatok elbírálásáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND ELŐTT 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium levélben arról 

értesítette, hogy a miniszter 11.970 ezer forint összegű vis maior támogatást ítélt meg az 

önkormányzatnak, a tavaszi árvíz okozta károk helyreállítására. Előadta, hogy a károk 

helyreállítása már önerőből megkezdődött, mivel a közlekedési lehetőséget a lakosoknak 

biztosítani kellett. Ez a forrás azonban lehetőséget biztosít a károk teljes körű helyreállítására, 

illetve az esetleges további árvízkárok megelőzéséhez szükséges feladatok megoldására (pl. 

patakmeder-tisztítás, szegélyezés, gát megerősítés, stb.). Ennek fényében kerülnek előterjesztésre 

a meghívóban szereplő napirendi javaslatok. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Strandvölgy utca útburkolatának felújításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavaszi árvíz a Strandvölgy utcában tette a 

legnagyobb kárt, az útburkolatot sok helyen a csapadékvíz alámosta, így az út széle letöredezett. 

Az árvízi védekezésnél munkát végző nagy súlyú munkagépek szintén nagymértékben 

károsították az útburkolatot. Nem megoldott továbbá a Strandvölgy utcán hömpölygő 

csapadékvíz elvezetése sem, ami miatt az az út szintje alatt fekvő családi házak kertjébe, innen 

pedig a házakba folyik. A vis maior pályázatban ennek az útnak a felújítása, és szegélyezése volt 



az egyik alappillér, így a munkák elvégzése mindenképp kötelező. Tekintettel arra, hogy a téli 

időben a megfelelő csapadékvíz elvezetés hiánya további problémákat okozhat az utcában, 

javasolta, hogy még a téli fagyok előtt javíttassa ki a képviselő-testület az útburkolat hibáit, 

illetve szegélyeztesse az utat. 

A munkák elvégzésére kapott ajánlatok szerint a Hornyák Kft. 4.220,- Ft/m
2
 + ÁFA áron, a 

DÉVA21. Kft. 3.960,- Ft/m2 + ÁFA áron vállalta az utca burkolatának sávos helyreállítását. , a 

jegyzőkönyv mellékletét képező árajánlatok alapján a DÉVA 21 Kft. árajánlata a legelőnyösebb 

az úthibák kijavítására, valamint Staub Róbert egyéni vállalkozó összességében 226 ezer forint 

összegű ajánlata, az út szegélyezésére. Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön 

a Strandvölgy utca útburkolatának sávos helyreállításáról és szegélyezéséről a fenti legkedvezőbb 

árajánlatot adó vállalkozókkal. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. tavaszi árvíz okozta károk 

helyreállítása és a további esetleges károk elkerülése és a megfelelő csapadékvíz 

elvezetés megoldása céljából az Önkormányzatnak megítélt vis maior támogatásból a 

Strandvölgy utca útburkolatának sávos helyreállítását, járdaburkolat készítését és 

szegélyezését rendeli el. 

A képviselő-testület a Strandvölgy utca útburkolatának sávos helyreállítását (220 m
2
 

ferületen, kazettázással, felület kiegyenlítéssel, aszfaltburkolat készítéssel 3-5 cm 

vastagságban) és járdaburkolat készítését (135 m
2
 felületen, felület előkészítéssel) a 

legjobb ajánlatot adó DÉVA21. Kft.-vel végezteti összesen 1.168.200 forintos áron. 

A képviselő-testület a csapadékvíz elvezetése érdekében a Strandvölgy utca 

szegélyezését 180 fm hosszúságban a legjobb ajánlatot adó Staub Róbert egyéni 

vállalkozóval végezteti összesen 226.000 forintos áron. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: 2010. december 1. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület 

a fentiek szerinte előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 



Városlőd Község Önkormányzat 70/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. tavaszi árvíz okozta károk 

helyreállítása és a további esetleges károk elkerülése és a megfelelő csapadékvíz 

elvezetés megoldása céljából az Önkormányzatnak megítélt vis maior támogatásból a 

Strandvölgy utca útburkolatának sávos helyreállítását, járdaburkolat készítését és 

szegélyezését rendeli el. 

A képviselő-testület a Strandvölgy utca útburkolatának sávos helyreállítását (220 m
2
 

ferületen, kazettázással, felület kiegyenlítéssel, aszfaltburkolat készítéssel 3-5 cm 

vastagságban) és járdaburkolat készítését (135 m
2
 felületen, felület előkészítéssel) a 

legjobb ajánlatot adó DÉVA21. Kft.-vel végezteti összesen 1.168.200 forintos áron. 

A képviselő-testület a csapadékvíz elvezetése érdekében a Strandvölgy utca 

szegélyezését 180 fm hosszúságban a legjobb ajánlatot adó Staub Róbert egyéni 

vállalkozóval végezteti összesen 226.000 forintos áron. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: 2010. december 1. 

2.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Hölgykő utcai csapadékvíz elvezető árok átereszeinek 

felújításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hölgykő utcai csapadékvíz megfelelő 

elvezetése évek óta nem megoldott feladat. Az út két oldalán található árkok feltöltődtek, a 

házakhoz vezető bejárat alatti átereszek nagy része összetört vagy eleve kicsi volt, így a víz nem 

tud átfolyni rajtuk. Problémát jelent továbbá az is, hogy a víz továbbvezetése sincs megoldva, így 

az nagy mennyiség esetén a pincékbe folyik. Nagyon nagy szükség van tehát ebben az utcában is 

a csapadékvíz elvezetés megfelelő megoldására. Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, 

hogy egyeztetett az utcában lakókkal, akik vállalták a 40-es átereszek saját költségen történő 

megvásárlását, amennyiben az önkormányzat vállalja a betonozás és a szükséges gépi munka 

költségeit. Polgármester előadta, hogy a betonozáshoz hozzávetőleg 10,5 m
3
 betonra és 10 óra 

gépi munkára lenne szükség, ami körülbelül 150 ezer forintba kerülne. Polgármester előadta, 

hogy véleménye szerint a fenti kiadás a cél érdekében vállalható, a pénzösszeg az önkormányzat 

költségvetésében rendelkezésre áll, és ezzel megoldott lenne az egész Hölgykő utca megfelelő 

csapadékvíz elvezetése. Polgármester a fentiek alapján javasolta, hogy a képviselő-testület 

döntsön a Hölgykő utcai csapadék víz elvezetés megoldásáról. Az alábbi határozati javaslatot 

terjesztette a képviselő-testület elé: 



Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. tavaszi árvíz okozta károk 

helyreállítása és a további esetleges károk elkerülése és a megfelelő csapadékvíz 

elvezetés megoldása céljából az Önkormányzatnak megítélt vis maior támogatásból a 

Hölgykő utca két oldalán fekvő csapadékvíz elvezető árok helyreállítását, valamint az 

átereszek cseréjét rendeli el az alábbiak szerint: 

A képviselő-testület 2010. évi költségvetése terhére vállalja a Hölgykő utca 

lakóházainak bejárata előtti átereszek cseréjéhez szükséges – hozzávetőleg 10,5 m
3
 – 

beton megvásárlását, az átereszek bebetonoztatását és a szükséges gépi munka 

elvégeztetését, amennyiben a lakóházak tulajdonosai a lakóházuk előtti 40 cm-es 

átereszeket saját költségükre megvásárolják. 

A képviselő-testület a fenti munkák elvégeztetését akkor kezdi meg, ha a lakók 

mindegyike megvásárolta az átereszeket. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen a Hölgykő utca lakosaival történő egyeztető tárgyalások lefolytatására, 

egyben felhatalmazza a szükséges szerződések képviselő-testület nevében történő 

megkötésére. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület 

a fentiek szerinte előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 71/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. tavaszi árvíz okozta károk 

helyreállítása és a további esetleges károk elkerülése és a megfelelő csapadékvíz 

elvezetés megoldása céljából az Önkormányzatnak megítélt vis maior támogatásból a 

Hölgykő utca két oldalán fekvő csapadékvíz elvezető árok helyreállítását, valamint az 

átereszek cseréjét rendeli el az alábbiak szerint: 

A képviselő-testület 2010. évi költségvetése terhére vállalja a Hölgykő utca 

lakóházainak bejárata előtti átereszek cseréjéhez szükséges – hozzávetőleg 10,5 m
3
 – 

beton megvásárlását, az átereszek bebetonoztatását és a szükséges gépi munka 



elvégeztetését, amennyiben a lakóházak tulajdonosai a lakóházuk előtti 40 cm-es 

átereszeket saját költségükre megvásárolják. 

A képviselő-testület a fenti munkák elvégeztetését akkor kezdi meg, ha a lakók 

mindegyike megvásárolta az átereszeket. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

különösen a Hölgykő utca lakosaival történő egyeztető tárgyalások lefolytatására, 

egyben felhatalmazza a szükséges szerződések képviselő-testület nevében történő 

megkötésére. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a hóeltakarításra beérkezett árajánlatok elbírálásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hóeltakarítási munkák elvégzésére az idei 

évben egy vállalkozó, a Tavárdivizió Kft. nyújtott be ajánlatot, amely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. Polgármester előadta, hogy ajánlat értelmében a gazdasági társaság a tavalyi feltételekkel, 

az alábbi árakon vállalja a munkák elvégzését: 

 Hó eltakarítás és csúszásmentesítés: 6.500,- Ft + ÁFA/óra 

 Só, zúzalék szállítás, hó elszállítás: 6.000,- Ft + ÁFA/óra 

 Mentési munkálatok darus autóval: 8.000,- Ft + ÁFA/óra 

 Hó eltakarítási munkások igénybevétele: 3.000,- Ft + ÁFA/óra 
A hó eltakarítás és csúszásmentesítés díja a tavalyi díjhoz képest nem változott. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint a Kft. a tavalyi évben is 

remek munkát végzett, nem érkezett lakossági panasz a hóeltakarítás minőségére. Előadta, hogy a 

bevált dolgokon nem érdemes változtatni, így javasolta, hogy a képviselő-testület a Tavárdivizió 

Kft.-vel végeztesse a hóeltakarítási munkákat. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért József Károly képviselő 

véleményével. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 

terjesztette a képviselő-testület elé: 

 



Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási 

területen a 2010/2011-es téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési munkákat 

a Tavárdivizió Kft.-vel (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 55.) végezteti. Az 

munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és jelen határozat 

mellékletét képező ajánlatban, mint legkedvezőbb ajánlatban szereplő munkadíjat szerint 

állapítja meg. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal 

Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2011. májusig 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület 

a fentiek szerinte előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 72/2010. (XI. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község közigazgatási 

területen a 2010/2011-es téli szezonban a hó eltakarítási és csúszásmentesítési munkákat 

a Tavárdivizió Kft.-vel (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 55.) végezteti. Az 

munkadíjat a képviselő-testület a vállalkozó által benyújtott és jelen határozat 

mellékletét képező ajánlatban, mint legkedvezőbb ajánlatban szereplő munkadíjat szerint 

állapítja meg. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

egyben felhatalmazza a vállalkozóval megkötendő szerződés képviselő-testület nevében 

történő aláírására, illetve a munkadíjak szerződés szerinti kifizetésére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő 1.: szerződés megkötése: azonnal 

Határidő 2.: munkadíjak kifizetése: folyamatos 2011. májusig 

 



NAPIREND UTÁN 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 

Tanácsának alakulásáról. Ennek keretében előadta, hogy a kolontári, pusztamiskei, devecseri és 

környéki FIDESZ-es önkormányzatok kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy nem kívánnak a 

jelenleg működő, Ajka központú társulásban a jelenlegi működési feltételek szerint részt venni. E 

települések meghatározták azokat a feltételeket, amelyekkel vállalják a további együttműködést. 

Eszerint az ajkai polgármester nem lehet a Tanács elnöke, meghatározták az elnök és 

elnökhelyettesek személyét. Feltételként szabták továbbá azt is, hogy meg kell változtatni a 

szavazási rendszert, mert a jelenlegi Ajkának aránytalan többletjogosítványokat biztosít. A 

jelenlegi lakosságszám-arányos szavazás során a kis községek kizárólag akkor tudtak Ajka 

akaratával ellentétes javaslatot elfogadtatni, ha mindegyik község jelen volt a tanácsülésen, és 

egyhangúlag szavaztak. Ehelyett azt javasolták, hogy minden polgármesternek egy szavazata 

legyen, így valóban demokratikus rendszer alakítható ki a tanácsüléseken. Polgármester előadta, 

hogy az előzetes egyeztető tárgyalásokon folyamatosan részt vett, ahol FIDESZ-es devecser 

környéki önkormányzatok konszenzusos véleményét tolmácsolták az ajkai vezetésnek. Számos 

egyeztető tárgyalást követően mindkét fél megállapodott a fentiek elfogadásában. Ezt követően 

az Tanács alakuló ülésén – az előzetes tárgyalásoknak megfelelően – a tagok megválasztották az 

elnököt Tóbel János halimbai polgármester személyében, aki javasolta Toldi Tamás devecseri, 

Burján Ernő nagypiriti valamint Swartz Béla ajkai polgármestereket a Tanács 

elnökhelyetteseinek. A titkos szavazás során a Tanács elnökhelyettessé választotta Swartz Béla 

ajkai polgármestert, azonban sem a devecseri, sem a nagypiriti polgármester nem kapott elegendő 

szavazatot, tekintettel arra, hogy az ajkai polgármester az előzetesen megbeszéltek ellenére nem 

adta le rájuk a szavazatait. Ezt a későbbiekben azzal indokolta, hogy az MSZP frakció 

meghatározta számára, hogy a szavazatokat hogyan és kikre adhatja le. A szavazás sikertelensége 

után a tagok nagy része távozott a tanácsülésről, így a tanács határozatképességét elveszítette, az 

ülést be kellett rekeszteni. Polgármester összegzésként előadta, hogy nem értette, hogy az 

előzetesen egyeztetettek ellenére az ajkai polgármester miért döntött másképp, tekintettel arra, 

hogy ezzel saját magát is meglehetősen kényelmetlen helyzetbe hozta. Előadta továbbá, hogy a 

tanácsülés visszhangjait figyelembe véve valószínűleg az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulás az eddigi felállásban többé nem alakul meg, sok település dönthet úgy, hogy abból 

kiválik és vagy új kistérséget hoz létre Devecser központtal, vagy már meglévőhöz csatlakozik. 

Elmondta még, hogy folytatják az egyeztető tárgyalásokat a későbbiekben is, amiről beszámol a 

képviselő-testületnek. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános testületi ülést 18.00 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


