
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 

2009. augusztus 18-án (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (VIII. 22.) rendeletének módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet 

megalkotásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

4.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 
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5.) Előterjesztés a Művelődési Ház lépcsőjének felújításáról, akadálymentesítéséről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2009. július 20. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 



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 

Tárgy: Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 

42. szám alatti lakos 2009. június 9-én átmeneti segély megállapítására vonatkozó kérelmet 

nyújtott be az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy családjával 150 éves épületben 

lakik, amelynek mindkét oldalán instabil a tűzfal. A tűzfal dőlésének megakadályozása 

érdekében azt meg kívánja erősíteni, amelyhez nem áll rendelkezésre elegendő pénz. 

Horváth Tiborné kérelmét 01-471-2/2009. ügyiratszámú, 2009. július 9-én kelt 

határozatommal elutasítottam, mert megállapítottam, hogy a kérelmező nincs létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, családja rendszeres pénzellátásban, ezen belül 

56.190,- Ft/hó plusz 28.500,- Ft/hó rendelkezésre állási támogatásban, 23.300,- Ft/hó családi 

pótlékban, 7.400,- Ft/hó lakásfenntartási támogatásban részesül. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 4/2008. (VII. 15.) rendeletének 14. §-a szabályozza az átmeneti segély nyújtásának 

feltételeit az alábbiak szerint: 

„(1) A polgármester e rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben az Sztv. 

45. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott esetekben átmeneti segélyt nyújt annak a 

személynek, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.” 

Az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény fent hivatkozott 

45. § (1) és (4) bekezdései a következőkről rendelkezik: 

„45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély 

pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

… 

(4) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

Az idézett rendelkezés értelmében tehát átmeneti segély annak állapítható meg, aki 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve aki időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzd. Az Sztv. 45. §-ának (4) bekezdése kvázi iránymutatást is 

ad arról, hogy kit indokolt átmeneti segélyben részesíteni, ahol szintén a létfenntartást 

veszélyeztető körülményről rendelkezik. Álláspontunk szerint a lakás-felújítási probléma nem 
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minősül létfenntartást veszélyeztető helyzetnek, főként úgy, hogy a család rendszeres 

ellátásban részesül. 

A fentiek értelmében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a fellebbezést elutasítani, és 

határozatomat hatályában fenntartani szíveskedjen. A határozati javaslat az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

A határozatom közlésével egyidejűleg a tűzfal kidőlése veszélyének elhárítása céljából szóban 

felajánlottam Horváth Tiborné részére azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat udvarában 

fellelhető, önkormányzati épület bontásából származó, válogatott, jó minőségű téglákat 

ingyenesen a rendelkezésére bocsátom. Ezzel a tűzfal megerősíthető, kérelmezőnek 

mindösszesen annyi lenne a feladata, hogy azt elszállítja és felépíti. Tekintettel arra, hogy 

kérelmező átmeneti segély ügye másodfokú eljárásba került, a legcélravezetőbb megoldás az 

lenne, ha korábban tett szóbeli ígéretemet a képviselő-testület határozatával megerősítené. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerinti tartalommal szíveskedjen 

határozatot hozni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú épület 

bontásából származó, válogatott, jó minőségű, jelenleg rendelkezésre álló téglákat 

ingyenesen Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille utca 42. szám alatti lakos 

rendelkezésére bocsát, háza tűzfalának megerősítéséhez, a kidőlés 

megakadályozásához. 

A tégla elszállításáról, beépítéséről Horváth Tiborné köteles gondoskodni. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2009. augusztus 10. 

 Csekényi István 

 polgármester 

 



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 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. 

(VIII. 22.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

hatálybalépése miatt az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratait, 

így a Körjegyzőség Alapító Okiratát is módosítanunk kellett. Az elfogadott módosítás alapján 

változott a Körjegyzőség hivatalos megnevezése, illetve ennek következtében 

bélyegzőlenyomatai. Ugyanakkor – ha már a Körjegyzőségnek új bélyegzőket kellett rendelni 

– új polgármesteri bélyegzőt is készíttettünk, amely inkább megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-a 

előír továbbá részletszabályokat a költségvetési szervek – így  a Körjegyzőség – szervezeti és 

működési szabályzatának tartalmára, amelyeket eddig a szabályzat nem tartalmazott. A 

módosító javaslat e hiányosságokat is tartalmazza. 

Harmadsorban olyan változások történtek az elmúlt időszakban a Körjegyzőség működésében 

(pl. létszámcsökkentés, ügyfélfogadás Csehbányán), amelyeket a szabályzatban át kell 

vezetni. 

Az előzőekből fakadóan a változások átvezetéséhez a Szervezeti- és Működési Szabályzatról 

szóló rendeletet szükséges módosítani. 

A fentiek értelmében az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem a 

képviselő-testület elé. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet-tervezetet szíveskedjen áttekinteni és 

megtárgyalni. 

Városlőd, 2009. augusztus 10. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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V Á R O S L Ő D - C S E H B Á N Y A  K Ö R J E G Y Z Ő S É G  

K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

E-mail: varoslod@invitel.hu, csehbanya@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet 

megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi 

népszavazás és népi kezdeményezés keretszabályait, amely részletszabályainak kidolgozása a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladata. E részletszabályok között említhető 

a helyi népszavazást vagy népi kezdeményezést kezdeményező választópolgárok minimális 

számának vagy arányának meghatározása, amelyről a képviselő-testület rendeletet alkot. 

A fenti tárgyú rendeletet a képviselő-testület eddig nem alkotta meg, így e hiányosság 

pótlására az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a képviselő-testület 

elé. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet-tervezetet szíveskedjen áttekinteni, 

megtárgyalni és elfogadni. 

Városlőd, 2009. augusztus 10. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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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 

Tárgy: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Ajkai Statisztikai kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a helyi önkormányzatok 

társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – 

testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek.  

 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában vállalta a „helyi 

közlekedés, helyi közútfenntartás” feladatot (továbbiakban: Szakfeladatot). 

A feladat egy fő szakember alkalmazásával ellátható a Társulás munkaszervezetének keretén 

belül. 

A Szakfeladat ellátására kistérségi normatíva nem igényelhető, így a finanszírozása egyrészt 

önkormányzati hozzájárulással, másrészt pályázatok útján lehetséges. 

 

A Társulási Tanács a Szakfeladat ellátását 2008. november 27-ei ülésén tárgyalta és 

50/2008.(XI. 27.) TT. számú határozatával támogatta. 

 

A Szakfeladathoz kapcsolódó előterjesztést a tagönkormányzatok képviselő-testületei 

megtárgyalták és döntöttek a feladat finanszírozásáról. A Szakfeladat működési költségeit 

azon települések finanszírozzák, akik társultak a Szakfeladat közös ellátására (társulási 

megállapodás 9. számú melléklete). 

 

A fentiek indokolják a társulási megállapodás II/.3. kiegészítését „M. Helyi közlekedés, 

helyi közútfenntartás” résszel, valamint a II/3.K. „Közlekedési és vízgazdálkodási 

feladatok” módosítását. 

 

Nyirád, Halimba, Szőc önkormányzatok képviselő-testületei döntöttek a gyógytestnevelés 

pedagógiai szakszolgálat megszervezéséről a Halimba, Nyirád, Szőc Intézmény Fenntartó 

Társulás Általános Iskolája és Óvodájának keretében. Az ellátás 2009. szeptember 1-jétől 

kezdődően, egy fő gyógytestnevelő szakos tanári végzettségű szakember alkalmazásával, 

Halimba, Nyirád, Szőc községek közigazgatási területe működési körzettel indul. 

A fentiek indokolják a társulási megállapodás II./3 B. Oktatási, nevelési feladatok rész, 

valamint a 3. sz. melléklet módosítását. 

 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képezi. A társulási megállapodásban a II/3.B és a II/3.K.;M. részek, 

valamint a 3. és a 9. számú melléklet vastag betűvel vannak kiemelve. 
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A társulási megállapodás ezen kiegészítései és változtatásai egységesen „27”-es felső 

indexszel vannak ellátva. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosítását az 

előterjesztés melléklete szerint megtárgyalni szíveskedjen. 

 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

 Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács 18/2009. 

(V.21.) TT. számú határozatával elfogadott – módosítását elfogadja. A módosított 

Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. augusztus 10. 

 Csekényi István 

 polgármester 



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 

Tárgy: Előterjesztés a Művelődési Ház lépcsőjének felújításáról, akadálymentesítéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint az mindenki előtt ismert, a Művelődési Ház lépcsője borzalmas állapotban van, 

felújítása nagyon időszerű. Az idősebbek, akik a körjegyzőség hivatalában ügyeiket kívánják 

intézni, szavazni szeretnének vagy a Művelődési Házban tartott valamely programra 

kíváncsiak, alig tudnak e lépcsőn felmenni rossz kialakítása miatt. Más szempontból pedig 

esztétikailag sem nyújt túl szép látványt azoknak, akik a Művelődési Házba érkeznek. A 

lépcső felújítása, egyben a bejárat akadálymentesítése mellett szól még a törvényi 

kötelezettség is, azaz a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény, amely melléklete szerint az önkormányzati ügyfélszolgálatok 

fogyatékkal élő személyek általi akadálymentes megközelítését biztosítani kell. Ezt tehát az 

önkormányzatnak a törvényi kötelezettségből fakadóan is meg kell valósítania. 

Az előzetes tárgyalások alapján álláspontunk szerint a Leier Hungária Kft. által előre gyártott, 

öntött lépcső lenne a legmegfelelőbb és legolcsóbb megoldás, amelyet a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal is elfogad. Ez az akadálymentesítés könnyebb megvalósítása céljából 

oldalanként körülbelül 1-1 méterrel rövidebb lenne, mint a jelenlegi lépcső, azonban azonos 

struktúrával, csúszásmentes fokokkal. A lépcső hozzávetőleg 600 ezer forintba kerülne, míg 

az akadálymentesítés megvalósítása körülbelül 4-500 ezer forint lenne. A lépcső teljes 

felújítása és akadálymentes kialakítása így tehát 1-1,1 millió forintba kerülne, amelyet az 

önkormányzat a 886/27. hrsz. alatti ingatlanának elidegenítéséből származó bevételéből tudna 

finanszírozni. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az akadálymentes feljáróról készített tervdokumentáció, 

illetve látványterv. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést, illetve mellékletét áttekinteni, 

megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Művelődési Ház főbejáratához új, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásai szerinti 

akadálymentes feljáróval rendelkező lépcsőt építtet. 
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A képviselő-testület a fenti lépcső tervezésének és kivitelezésének költségeit 

legfeljebb 1,1 millió forintban állapítja meg, amelyet 2009. évi költségvetése terhére 

a cél megvalósítására előirányoz. 

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

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. augusztus 12. 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. augusztus 18-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: 13/2009. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 18-án 

17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester  

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 József Károly és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők   

Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke  

 Gencsy Gizella 

 Lakner Zoltán és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent 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, 

4 fő távomaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

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 56/2009. (VIII. 19.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 18-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (VIII. 22.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet 

megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

4.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

5.) Előterjesztés a Művelődési Ház lépcsőjének felújításáról, akadálymentesítéséről. 

Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az első fokú eljárásról, illetve 

az eljárás körülményeiről. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy Horváth Tiborné és családja 2006-ban 

60 ezer forint összegű kamatmentes kölcsönt kapott az önkormányzattól, amit a mai napig 

nem fizettek vissza. Elmondta még, hogy polgármestersége ideje alatt is sokat próbált segíteni 

a családnak, de képtelenek voltak, vagy nem akartak kitörni ebből az állapotból, így csak a 

szociális támogatásokból éltek. Előadta, hogy véleménye szerint a helyzet azóta sem 

változott. 



Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy sok olyan embert ismer, aki dolgozik, 

és nem keres annyi pénzt, mint amit ez a család kap szociális ellátásként úgy, hogy a 

családban elő négy személyből három egészséges, munkaképes állapotban van, mégsem 

dolgozik. Elmondta, hogy álláspontja szerint a fellebbezést el kell utasítani, de bontott téglát 

sem célszerű részükre biztosítani, főként úgy, hogy a Rőth ház felújítását azzal meg lehetne 

oldani. 

Weisz Tibor alpolgármester előadta, hogy véleménye szerint sokat nem érdemes vitázni a 

fellebbezés elbírálása során, ugyanis a határozati javaslatból egyértelműen kitűnik, hogy 

Horváth Tiborné nem jogosult az átmeneti segélyre, mivel a család egy főre jutó jövedelme 

meghaladja a jogszabályban meghatározott határ összeget. Előadta továbbá, hogy a bontott 

tégla az önkormányzatnak semmibe nem kerül, azonban az nagy segítség lehet a tűzfal 

megerősítésében, így javasolta, hogy azt a képviselő-testület biztosítsa az ügyfél részére. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta, és javasolta, hogy 

a képviselő-testület Horváth Tiborné fellebbezését utasítsa el, egyben hagyja helyben az első 

fokú határozatot. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő másik határozati 

javaslatot, és javasolta, hogy a képviselő-testület a határozati javaslat elfogadásával 

biztosítson önkormányzati épület bontásából származó téglát ingyenesen Horváth Tiborné 

részére. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 58/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú épület 

bontásából származó, válogatott, jó minőségű, jelenleg rendelkezésre álló téglákat 

ingyenesen Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille utca 42. szám alatti lakos 

rendelkezésére bocsát, háza tűzfalának megerősítéséhez, a kidőlés 

megakadályozásához. 

A tégla elszállításáról, beépítéséről Horváth Tiborné köteles gondoskodni. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (VIII. 22.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a módosítás 

szükségességéről, illetve a módosítás elemeiről. Ennek során előadta, hogy a képviselő-

testület működését érintő módosítás a javaslatban nem szerepel. 

Ezt követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a 

képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet 

megalkotásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a rendelet-tervezet rendelkezéseiről. 

Előadta, hogy a tervezet nagy része egyezik a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

rendelkezéseivel, vagy azokból következik. Előadta még, hogy a képviselő-testület 

mérlegelési és döntési jogot a népszavazást vagy népi kezdeményezést kezdeményezők 

arányánál vagy számánál gyakorolhat, de ezt is csak a törvényi kereteken belül. A törvény 

előírja, hogy milyen aránynál nem határozhat meg magasabbat a képviselő-testület. 

Körjegyző előadta, hogy ezeket a maximális arányokat alkalmazta a rendelet-tervezetben, 

javasolta, hogy a képviselő-testület ezekkel a számokkal fogadja el azt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Társulási Megállapodás módosítás az 

önkormányzatot nem érinti, így javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben 

szereplő 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 59/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács 18/2009. 

(V.21.) TT. számú határozatával elfogadott – módosítását elfogadja. A módosított 

Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés a Művelődési Ház lépcsőjének felújításáról, 

akadálymentesítéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 

további egyeztetések szükségesek a lépcső anyagáról, színéről, méreteiről, így ezekről 

egyelőre nem tud tájékoztatást nyújtani. A képviselő-testületnek jelen állás szerint 

mindösszesen arról kellene döntést hoznia, hogy a Művelődési Ház lépcsőjét felújíttatja-e és 

építtet-e akadálymentes feljárót a határozati javaslatban foglaltak szerint. Előadta még, hogy a 

tervet felkérésére Lincz Miklós tervező készítette teljesen ingyen. Erre azért volt szükség, 

mert ennek hiányában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal tárgyalásokat folytatni nem 

lehet. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy nem ért egyet a terv egyes elemeivel. 

Elmondta, hogy véleménye szerint ésszerűbb volna a lépcső másik oldalára tervezni az 

akadálymentes feljárót, mert egy ilyen feljáró nem esztétikus, és a templom felőli oldalon 



jobban rontaná a Templom tér összképét, mint a másik oldalon, mert ott takarná a nagy 

hársfa. 

Körjegyző előadta, hogy véleménye szerint egyáltalán nem zavaró esztétikailag egy 

akadálymentes feljáró, és sokkal praktikusabb, ha az azon az oldalon található, ahonnan 

általában az ügyfelek érkeznek, ez pedig a templom felőli oldal. Másrészt pedig a templom 

felőli oldal már rendelkezik beton aljzattal, azt csak meg kell erősíteni az építkezéshez, míg a 

másik oldal füves, ahová egy új beton aljzatot kellene először építeni, ami nyilván magasabb 

költségeket eredményezne. Harmadrészt az önkormányzati képviselő által előbb javasolt 

oldalon található a földszinti irodák ablaka, amelyek épp az akadálymentes feljáróra néznek 

majd, így arról könnyen beláthatnak az ügyintézők irodájába, amely vélhetően zavarná az 

ügyintézőket. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy a terven fém korlát látható, amely 

helyett inkább tömör beton korlátot javasolna, amely eltakarná a nem esztétikus 

akadálymentes feljárót. A másik lehetőség véleménye szerint a fából készített korlát lenne. 

Elmondta, hogy a tervben szereplő szürke viacolor burkolat sem a legszebb megoldás. 

Körjegyző előadta, hogy kovácsoltvas korlát található a templom téri buszmegállóban is, 

egyszerű, de esztétikus mintákkal. Az egység kedvéért ezt lehetne alkalmazni az 

akadálymentes feljáró korlátjánál is. Előadta még, hogy véleménye szerint felesleges vitázni 

akár az akadálymentes feljáró helyéről, vagy az anyagáról, mert a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal, mint engedélyező hatóság részletesen elő fogja írni mi az amit engedélyez, és mi az 

amit nem. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

nem szokott javaslatokat tenni, a kész tervet engedélyezi vagy elutasítja. 

Körjegyző elmondta, hogy tapasztalatai szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

munkatársai ennél jóval konstruktívabban állnak e kérdésekhez, és ilyen esetekben akár 

anyagra, akár színre vagy kivitelezési technikára is vannak megoldási javaslataik. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy amennyiben a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatalnak nem felel meg a terv ő szívesen nyújt segítséget az 

önkormányzatnak, és újratervezi a lépcsőt, illetve az akadálymentes feljárót, ha ez szükséges. 

Kérte, hogy amennyiben a polgármester tárgyal a Hivatal munkatársaival, azon ő is jelen 

lehessen, hogy az esetlegesen szükséges módosításokat el tudja végezni. 

Polgármester megköszönte az önkormányzati képviselő által felajánlott segítséget, és előadta, 

hogy jelenleg a képviselő-testületnek mindösszesen arról kell döntenie, hogy a lépcsőt, illetve 

az akadálymentes feljárót meg kívánja-e építtetni. Az hogy ez milyen anyagból, milyen 

technológiával és milyen színnel készül egy későbbi kérdés lesz. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta, és javasolta, 

hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglalt 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 60/2009. (VIII. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező Művelődési Ház főbejáratához új, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásai szerinti 

akadálymentes feljáróval rendelkező lépcsőt építtet. 

A képviselő-testület a fenti lépcső tervezésének és kivitelezésének költségeit 

legfeljebb 1,1 millió forintban állapítja meg, amelyet 2009. évi költségvetése terhére 

a cél megvalósítására előirányoz. 

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

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

 Határidő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános 

testületi ülést 19.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


