
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 

2008. november 21-én (péntek) 17.30 órakor 

megtartandó közmeghallgatására. 

Az ülés helye: Városlőd Művelődési Ház nagyterme (8445 Városlőd, Templom tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés az önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

 

 

 

Kérem, hogy a közmeghallgatáson vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél 

szíveskedjék bejelenteni. 

 

Városlőd, 2008. november 14. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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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 önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi 

munkájáról, az elvégzett felújításokról, beruházásokról az alábbiak szerint: 

A munkákat javarészt az Önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások végezték. Főbb 

munkák, felújítások, rendezvények melyet 2008. évben elvégeztünk az alábbiak: 

1. A Felső-Temető bővítése, kerítésépítéssel 

2. Sportpálya rendbetétele, társadalmi munkával, tereprendezés, füvesítés, pályázat útján 

nyert kapuháló, jelölőmez vásárlás 

3. 25 éves partnerkapcsolat 2008. május 16.,17.,18., (péntek,szombat,vasárnap) Városlőd 

és Wiesthal között, színes program, közös ebéd 

4. 2008. május 24. (szombat) megemlékezés a 60 éve történt ki-és betelepítés évfordulója 

alkalmából, ezen belül: 

– szentmise, vendégek fogadása 

– Bálint Árpád által készített szoborcsoport felavatása az alsó temető melletti téren 

alsó temető 

– emléktábla kihelyezése a vasútállomáson 

– Dr. Roth Mihály könyvbemutatója 

5. Gyermeknap, programok fiataloknak, kisvonat 

6. 2008. július 27-én falunap 

– reggeli ébresztő, cigányzene, kisvonat 

– Dr. Roth Mihály részére díszpolgári cím adományozás 

7. Falu és Városvédők Szövetségétől a Szent Mihály templom felújítása kapcsán 

Podmaniczky díjat kapott a település. Az emlékplakettet Ráday Mihály adta át. 

Köszönöm az adományozóknak, hogy a templom felújítását támogatták, továbbá a 

Egyházközség Képviselő-testületének a munkáját.  

8. 2008. augusztusában az önkormányzat, illetve a körjegyzőség átköltözött a 

Művelődési Házba. 

9. A buszmegálló építése őszig elhúzódott, mivel szűkös anyagi lehetőségeink miatt a 

munkákat át kellett ütemezni, azonban a buszmegálló elkészült. 

10. Zöldterületek folyamatos rendben tartása 

– sportpálya, temetők,  
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– parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítése, ehhez fűződően használható 

motoros illetve 2 db 4,5 LE teljesítményű fűnyíró beszerzése, amelyhez pályázati 

úton nyertük támogatást. 

– Programsorozat a nyári szünidőben a városlődi gyerekek részére; a Gyermekjóléti 

Szolgálat és az önkormányzat közösen pályázati támogatásokból és önerőből állta 

a költségeket.  

11. Az iskola pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztése 

– 2008-2013 közötti pályázati program, az Általános Művelődési Központ 

számítógépeit folyamatosan cserélik. 

12. Művelődési Ház homlokzatának társadalmi munkával történő felújítása. E feladat 

teljesítésére a képviselő-testület 50.000,- Ft-os keretösszeget állapított meg. 

Köszönöm Windischmann Ferenc Igazgató Úrnak a színező anyag ingyenes 

biztosítását. Köszönöm továbbá azon városlődi lakosok munkáját, akik a homlokzat 

felújításban aktívan részt vettek, így a meghatározott keretösszegből a munka 

kivitelezhető. 

13. Művelődési Ház melletti vízelvezető árok korszerűsítése, párhuzamosan a 

buszmegálló térkövezése. 

14. Akadálymentesítés az egészségügyi intézményeknél, azaz a háziorvosi rendelőnél, 

illetve a védőnői szolgálatnál. Köszönöm Freund Tamás Képviselő Úrnak a 

helyszínrajzokat. 

15. Felső temető bejáratának korszerűsítése, köz- és társadalmi munkával, így a kapu 

nyitása egyszerűbbé, könnyebbé vált. A munkát Schneider Helmut végezte. 

16. A felső temető ravatalozójának felújítását anyagi lehetőségeink szerint tudjuk 

elvégezni. Szükséges lenne a külső homlokzat felújítására, a nyílászárók cseréjére, az 

előtető bővítésére. E feladat elvégzésére vélhetően adománygyűjtést szervezünk a 

jövő évben. 

17. A temetők közvilágításának kiépítése, amelyet az elmúlt évi közmeghallgatáskor kért 

a lakosság. Szabadics Gábor a kiépítést társadalmi munkában végezte. 

18. Az elavult, megrongálódott, illetve kifakult KRESZ táblák cseréje már május óta 

húzódott, azonban várhatóan e hónapban sikerül befejezni a Fehérvári Közútkezelő 

Kht segítségével és a közmunkások munkájával. Kérésünkre a közútkezelő tükröt 

helyezett ki egy veszélyes útszakaszokon. 

19. Veszélyes fák kivágása Horváth János és Bódi Sándorné előtt a Petőfi Sándor 

utcában. A következő évben még egy hársfát lesz szükséges kivágni, amely szintén 

veszélyes lehet a vezetékekre, illetve a vasúti sínekre. 

20. A Rózsa utca vízelvezető árkának járdalappal történő kialakítása. Köszönöm ebben 

István Béla segítségét, munkáját. 

21. A kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása tárgyában beadott pályázattal 

nyert összegből (Pfeiferné Takács Hajnalka, Fejes Gábor,Vallner), a városlődi és 

bakonyjákói iskolák nyílászáróinak cseréjére, valamint a kislődi iskola 

tetőszerkezetének felújítására került sor. Ennek a munkának része továbbá a 

városlődi iskola bejárati boltívének megerősítése is. A sikeres pályázat megírását 

köszönöm Fejes Gábor egykori igazgató úrnak, Pfeiferné Takács Hajnalka 

tanárnőnek, illetve Vallner Katalin köztisztviselőnek. 



22. A régi hulladékgyűjtő konténerek beton alapjainak a közterületről történő eltávolítása 

is megtörtént ez évben. 

23. A Pille utca végén található ideiglenes hulladéklerakót véglegesen megszüntettük. 

24. Felvidéki látogatás tettünk a ki-és betelepítés 60. évfordulója kapcsán, a Felvidéki 

Oldalfalán és Perényben augusztus hónapban. A látogatás után nem elképzelhetetlen, 

hogy szorosabb, esetleg hivatalos partnerkapcsolat is kialakulhat a két település 

között a jövőben. 

25. Az ünnepek közeledtével ebben az évben is lesz közös karácsonyfa és Betlehem a 

Templom téren. Kérem a település lakosait, hogy vigyázzunk közösen az ünnepi 

díszítésre. A karácsonyfa díszeinek felújítását a foltvarrók vállalták, segítségüket 

köszönjük. 

     

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló 

beszámolót fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XI. 21.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Városlőd, 2008. november 14. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. november 21-i 

közmeghallgatásának 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: 17/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 21-én 

17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Csekényi István polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, és a jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy a képviselők közül 8 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, így a 

testület határozatképes. 

A lakosság részéről megjelent 37 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A közmeghallgatást megnyitotta. 

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

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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Városlőd Község Önkormányzat 85/2008. (XI. 21.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 21-i 

közmeghallgatásának napirendje: 

1.) Előterjesztés az önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a megjelent lakosokat az 

önkormányzat 2008. évi munkájáról. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester 

javasolta, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi munkájáról szóló beszámolót 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 86/2008. (XI. 21.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Ley Józsefné: Kérte, hogy a Nagy Lajos Király utcai közvilágítást lehetőség szerint bővítse a 

képviselő-testület, ugyanis az utca egyes részein szinte egyáltalán nincs világítás. 

Polgármester: Válaszában kifejtette, hogy az idei évben már több tárgyalást folytatott az E-

ON illetékes szakembereivel, de mivel a tulajdonviszonyok nem tisztázottak Újmajorban, a 

megfelelő megoldást még nem sikerült megtalálni. A Nagy Lajos Király utca 

közvilágításának bővítését Újmajor közvilágításának kiépítésével együtt érdemes elvégezni. 

Előadta még, hogy rövid időn belül megoldást talál a probléma megoldására úgy Újmajorban, 

mint a Nagy Lajos Király, vagy a Veszprémi utcákban. 

Feketéné Nagy Ilona: A felső buszmegállónál szükséges lenne a terepet rendezni. A Somló 

Volán megálló táblát helyezett ki. 

Polgármester: Válaszában előadta, hogy a felső buszmegállóra is szeretne végleges 

megoldást. A autóbusz társaságok által közlekedtetett autóbuszok csak a táblával jelölt helyen 

állnak meg. 



Csomai Károlyné: Álláspontja szerint a motorosokat figyelmeztetni kellene, hogy ne 

közlekedjenek ilyen nagy sebességgel, sok a kisgyerek ez nagyon veszélyes. 

Polgármester: A nemrég történt tragikus baleset óta véleménye szerint óvatosabbak a 

motorosok, bízik benne, hogy ez a példa megfékezi a száguldozókat. Kértük a rendőrséget, 

hogy lehetőségeik szerint gyakrabban járőrözzenek a településen, azonban erre a kis létszám 

miatt képtelenek. A közlekedés ellenőrzése pedig kizárólag a rendőrség hatáskörébe tartozik. 

Páter Mihályné: Előadta, hogy a település lakossága nevében köszöni az önkormányzat 

munkáját. Örvendetesnek tartja, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is talál megoldást 

az önkormányzat, hogy a települést építeni és fejleszteni tudja. Köszöni. Külön örül annak, 

hogy a társadalmi munka újra életre kelt a településen. Előadta még, hogy a kulturális munka 

is újraéledt a településen ez, Koppányi Bélának köszönhető, aki egy zenekart is létrehozott. 

Véleménye szerint problémát jelent a településen az égetés.  Nyári melegben, de máskor is 

megreked a füst a Strandvölgyben. Kérdezte, hogy lehetne-e olyan megoldást találni, hogy a 

felgyülemlett égethető anyagot külterületre szállítva lehessen csak elégetni. Más faluban 

kijelölt napokon lehetséges csak a hulladék égetése. Köszöni a testület és a vezetőség 

munkáját és további együttműködő munkához eredményt kíván. 

Polgármester: Megköszönte a Baráti kör éves munkáját, mert sokat segít a település szbbé, 

élhetőbbé tételében. Úgy látja, hogy a Nyugdíjas klub és a Baráti kör elválaszthatatlan, 

nagyon sok közös programot szerveznek. A faluban a nyugdíjasok a legaktívabbak, ezért van 

lehetőség a település fejlesztésére úgy, hogy ez az önkormányzat nem jelent komoly anyagi 

megterhelést. Előadta még, hogy a képviselő-testület rendeletet alkotott a növényi hulladék 

égetéséről. Kérte a körjegyzőt, hogy nyújtson erről tájékoztatást. 

Körjegyző: Tájékoztatta a lakosságot a növényi hulladék égetéséről szóló rendelet 

előírásairól. Előadta, hogy a rendelet 2009. január 1-től hatályos, hatálybalépését követően a 

növényi hulladék égetésére kizárólag a hét szerdai és pénteki napjain van lehetőség. Tilos 

továbbá a növényi hulladék égetése ünnepnapokon, illetve azon időszakban, amelyben a 

tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják. Előadta 

továbbá, hogy a képviselő-testület rendeletet alkotott az állattartás helyi szabályairól, illetve a 

közterület használatának rendjéről. Tájékoztatta a lakosságot, hogy a rendeletek 

megtekinthetők az önkormányzat hirdetőtábláján, illetőleg igény esetén személyesen 

tájékoztatást nyújt bárkinek e jogszabályokkal kapcsolatban. 

Páter Mihályné: Előadta, hogy a Lakatos János-féle ház udvara rendezetlen, kérdezte, hogy 

ki a tulajdonosa. Az udvarról a gazból siklók jönnek ki az útra. 

Polgármester: Válaszában előadta, hogy tudomása szerint a Lakatos-féle ház az állam 

tulajdona, valószínűleg elárverezik. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 18.30 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


