
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. március 10-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés a Laroco Sportszervező Kft. kérelme tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

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

bejelenteni. 

 

Városlőd, 2009. március 5. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Laroco Sportszervező Kft. képviselője 
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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 a Laroco Sportszervező Kft. kérelme tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Laroco Sportszervező Kft. képviseletében Lakatos Róbert szervezőbizottsági vezető azzal a 

kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az járuljon hozzá a gazdasági társaságuk által a 

településünkre tervezett rallye futam megszervezéséhez. Lakatos Róbert kérelmében előadta, 

hogy az idei évben bajnokságukat új helyszínnel gazdagítva azt tervezik, hogy a bajnokság 

egy futamát Városlődön, illetve annak környezetében tartanák. 

A gazdasági társaság kérelme, a városlődi futam helyszínterve, illetve a rendezvény naptára 

jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A képviselő-testület 2009. március 3-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésén már tárgyalta ezt 

az előterjesztést, azonban lényeges kérdések maradtak megválaszolatlanul, amelyek 

hiányában felelős döntést nem tudott hozni. A testület arról határozott  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági társaság kérelmét szíveskedjen 

áttekinteni és megtárgyalni. 

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Laroco Sportszervező Kft. Városlőd településre 2009. április 18-19-én rallye futamot 

szervezzen. 

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy a gazdasági társaság teljes körű felelősséget vállal a 

rallye futam, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) 

biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat 

műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. 

A rallye futammal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen 

szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. 

A képviselő-testület a rallye futammal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a 

fenti társasággal szerződést köt. 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

egyben felhatalmazza a Laroco Sportszervező Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Laroco Sportszervező Kft. Városlőd településre rallye futamot szervezzen. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Városlőd, 2009. március 5. 

 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. március 10-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: 3/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 10-én 17.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Freund Tamás 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és  

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke és 

 Gencsy Gizella önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Vajai Zsolt és Lovay Miklós, a Laroco Sportszervező Kft. képviselői 

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

 Dobosi Gergely körjegyző 

Vajai Zsolt és Lovay Miklós, a Laroco Sportszervező Kft. képviselői 

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

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 7 fő megjelent, 

3 fő távolmaradt, 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 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 
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Városlőd Község Önkormányzat 14/2009. (III. 10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 10-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Laroco Sportszervező Kft. kérelme tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Laroco Sportszervező Kft. kérelme tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület a 2009. március 3-i ülésén 

megfelelő információk hiányában nem tudott dönteni a címben megjelölt gazdasági társaság 

kérelméről, ezért erre az ülésre meghívta képviselőit, akik válaszolnak az esetlegesen 

felmerülő kérdésekre. Felkérte Lovay Miklóst, a Laroco Sportszervező Kft. képviselőjét, a 

rallye verseny biztonsági felelősét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a futam menetéről, 

illetve a biztonsági intézkedésekről. 

Lovay Miklós tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 3 éve dolgozik a társaságnak, a 

Dunántúli rallye futamok megszervezésével, illetve ezek biztonságával foglalkozik. Társa, 

Vajai Zsolt pedig immár 20 éve az országos rallye bajnokság egyik biztonsági főnöke, így 

kellő tapasztalattal rendelkeznek e téren. E bajnoki sorozat célja az utánpótlás nevelés, így 

voltaképp nem is igazi bajnokságról van szó. A bajnokság keretében 6-7 hétvégi versenyt 

terveznek, amelyek mindegyike gyorsasági futam. A Kft. feladata az útszakasz lezárásának, a 

rendőrségi részvétel biztosítása, a szükséges engedélyek beszerzése. Szerződéses viszonyban 

állnak egy mentő céggel, akik meglehetősen nagy tapasztalattal és jól felszerelt 

mentőautókkal rendelkeznek. A verseny biztonságát hivatott elősegíteni egy 

„gyorsbeavatkozó” csapat is, akik a helyszínen tartanak ügyeletet. Ők azok, akik az összes, 

baleseteknél szükséges mentőfelszereléssel rendelkeznek. Az összes engedély beszerzése után 

kerül csak sor a verseny tényleges kiírására, reklámozására. A verseny első, regisztrációs 

napján a versenyzők adminisztratív és technikai átvétele történik, amelynek során a 

versenyzők először egy jelentkezési lapot töltenek ki, majd a gépjárműveket, illetve azok 

műszaki, biztonságtechnikai állapotát vizsgálja át a technikai személyzet, ahol az esetleges 

hibák, vagy nem megfelelő járművek kiszűrhetők. 

Lovay Miklós megtekintésre átadta a jelentkezési lapot, illetve a verseny biztonsági előírásait, 

adatlapjait tartalmazó kézikönyvet. 

Lovay Miklós előadta, hogy a verseny napján, annak kezdete előtt felszalagozzák a pályát, 

kihelyezik a szükséges kordonokat, lassítókat, biztonsági felszereléseket, azaz előkészítik a 

pályát. A verseny előtt kellő időben egyeztetnek a volántársaságokkal a menetrendszerinti 

autóbuszok járatainak zavartalan biztosításáról, valamint tájékoztatják a lakosságot a verseny 



pontos lebonyolításáról, a futamok, illetve a szünetek időpontjáról, amikor a szervezők szabad 

ki- és bejárást biztosítanak. Egy futam hozzávetőleg másfél óra időtartamú, amely után fél óra 

szünetet biztosítanak. A Városlődre tervezett verseny körülbelül 4 futamban bonyolítható le, 

azaz 4-szer másfél órát venne igénybe, plusz a szünetek időtartama. Szombaton a regisztráció, 

illetve a pályabejárás zajlana – ekkor semmilyen korlátozás, lezárás nincs az útszakaszokon – 

vasárnap pedig a verseny. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy a térkép szerint a verseny a bauxitos 

utat is érintené, amely viszont már kislődi terület. Ebből fakadóan a szervezőknek 

egyeztetniük kell a kislődi önkormányzattal is. Kérdezte továbbá, hogy a szervezők mit 

várnak az önkormányzattól, mit kell – pl.: szállás, étkeztetés, stb. – az önkormányzatnak 

biztosítania? 

Lovay Miklós válaszában előadta, hogy semmilyen szolgáltatást nem kötelező biztosítania az 

önkormányzatnak, azonban ez a verseny lehetőséget nyújt arra, hogy a helyi szolgáltatók az 

érdeklődők, résztvevők számára, étkezést vagy szállást biztosítanak. Ebből profitálhatnak. Az 

önkormányzat esetleg abban nyújthat segítséget, hogy a helyi szolgáltatókat értesíti erről a 

lehetőségről, vagy elérhetőségeiket megadja a rendezőnek, aki a verseny reklámjában ezt 

közzé tudja tenni annak érdekében, hogy az érdeklődők könnyebben rátalálhassanak az 

elérhető szolgáltatásokra. 

Körjegyző előadta, hogy a verseny során bármikor előfordulhat, hogy a versenyzők a 

pályában, így az önkormányzat vagy a lakosság tulajdonát képező építményekben, vagy a 

műtárgyakban kárt okoznak. Kérdezte, hogy ki bír ebben az esetben kártérítési felelősséggel, 

illetve a kárt szenvedett kitől kérheti kárának megtérítését. 

 Lovay Miklós válaszában előadta, hogy a versenyzők a nevezéssel egyidejűleg szerződésben 

vagy nyilatkozatban vállalják az általuk okozott károk megtérítését. Ehhez természetesen a 

rendező is megpróbál konstruktívan hozzáállni. 

Vajai Zsolt a Kft. képviselője előadta, hogy az okozott károk tekintetében a szervező vállalja  

az önkormányzat, illetve a lakosság felé a kártérítési felelősséget, amit természetesen a  

későbbiek során károkozó felé továbbhárít. Ezt az önkormányzattal megkötendő szerződés 

tartalmazza majd. Előadta még, hogy természetesen adódhatnak balesetek, azonban azt kell 

szem előtt tartani, hogy ezek a járművek meglehetősen drágák, amelyeket a versenyzők saját 

pénzükből, nem szponzori támogatásból vásároltak, illetve fejlesztettek. Ebből fakadóan 

nyilvánvalóan minden versenyző vigyáz a saját gépjárművére, és megpróbálja elkerülni a 

balesetet. Ez egy további garancia arra, hogy a versenyzőknek nem a rombolás a célja, hanem 

a kultúrált, károkozás nélküli versenyzés. 

Weisz Tibor alpolgármester előadta, hogy Lovay Miklós korábban említette a pályabérlet 

lehetőségét. Kérdezte, hogy mi az pénzösszeg, amelyet a rallye megszervezésének 

lehetőségéért Városlődnek bármilyen formában juttatni tudnak. 

Lovay Miklós előadta, hogy ezt az önkormányzat szokta meghatározni. Elmondta még, hogy 

ez a verseny pénzügyi lehetőségeiben sem azonos az országos bajnoksággal. A nagyságrend 

100 ezres mértékben állapítható meg. 



Weisz Tibor alpolgármester kérdezte, hogy a Kft. tudja-e 150 ezer forinttal támogatni 

valamelyik városlődi alapítványt. 

Vajai Zsolt válaszában előadta, hogy az előző összeg véleménye szerint elfogadható. 

Körjegyző elmondta, hogy Városlődön nagyon fontos szerepe van a lakosság életében a 

vasárnapi misének, ami a lakosság odaérkezésével és az eltávozással együtt 9 órától 11 óráig 

tart. Kérdezte, hogy hogyan oldható meg, hogy a verseny a misét ne zavarja. 

Vajai Zsolt előadta, hogy terveik szerint az első futamot 7.30 órakor indítanák, amely 9 órára 

befejeződne, míg az összes többit a mise után, így a verseny a misét nem fogja zavarni, 

feltéve, hogy a 7.30 órai kezdés nem túl korai. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint a 7.30 

órai kezdés nem korai. 

Körjegyző kérdezte, hogy a versennyel együtt várható-e alkalmi árusok érkezése. 

Vajai Zsolt elmondta, hogy egy büfét utazik a versennyel együtt, aki leginkább a versenyzőket 

és a szervezőket szolgálja ki. Ez a büfés a rajtnál árul, több alkalmi árusról nem tudnak. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a versenyre külön van-e biztosítása a 

cégnek, ezen belül baleset, kár, stb. biztosítása. 

Vajai Zsolt válaszában kifejtette, hogy a versenyre külön nincs biztosítása a Kft.-nek, de 

általános biztosítással rendelkezik. Ezen kívül a versenyzők is rendelkeznek biztosítással. 

Freund Tamás kérdezte, hogy mi a biztosíték arra, hogy az okozott károk megfelelő határidőn 

belül ki lesznek javítva vagy meg lesznek térítve? 

Vajai Zsolt elmondta, hogy a versenyt nem úgy tervezik, hogy annak végeztével csak 

elhagyják a helyszínt. Több éves kapcsolatot terveznek, amely miatt természetesen mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy se az önkormányzatnak, se a lakosságnak ne legyen rossz 

véleménye a rendezvényről. A legmegfelelőbb megoldás erre a problémára pedig az, ha az 

önkormányzattal kötendő szerződésbe belefoglalják, hogy mi az a határidő, amelyen belül a 

szervezőknek az okozott károkért valamilyen módon felelni kell. 

Pfeiferné Takács Hajnalka kérdezte, hogy milyen hangereje van az autóknak, illetve a 

versenynek? 

Vajai Zsolt válaszában kifejtette, hogy már a versenyzők körében már nem divat a minél 

hangosabb autó, a lefűrészelt kipufogócső, úgyhogy elmondható, hogy a verseny nem jár 

zavaró vagy extrém zajhatással. 

Pfeiferné Takács Hajnalka kérdezte, hogy a Kft. felléphet-e kártérítési igénnyel az 

önkormányzat felé, ha az út hibái miatt egy autóban esetlegesen kár keletkezik. Kérdezte 



továbbá, hogy kijelölnek-e a nézők számára helyet, ahonnan figyelemmel kísérhetik a 

versenyt? 

Vajai Zsolt válaszában előadta, hogy a Kft. semmiféle kártérítésre nem fog igényt tartani az út 

hibák miatt, ezek a rallye versenyen előfordulnak. Előadta továbbá, hogy lesznek kijelölve 

helyek a nézők számára, sőt az a céljuk, hogy a nézőket minél inkább koncentrálni tudják egy-

egy helyre, mert így könnyebben vigyázni lehet biztonságukra.  

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Kft. levelében az szerepel, hogy a 

verseny első időpontját ajánlják fel Városlődnek, amely április 18-19-ei napokra esik. 

Kérdezte, hogy nincs-e ez az időpont túl közel, ennyi idő alatt meg lehet-e szervezni a 

versenyt? 

Lovay Miklós válaszában kifejtette, hogy nincs közel, ennél sokkal rövidebb idő alatt is 

szerveztek már meg versenyt. 

József Károly kérdezte, hogy a szűk utcákban valamilyen szalagkorlátot ki helyeznek-e a 

nézők, illetve az építmények biztonsága érdekében? 

Lovay Miklós elmondta, hogy ezt nem szalagkorláttal, hanem autógumival szokták 

megoldani. Elmondta még, hogy a verseny előtt mindenképp videokamerával, illetve 

fényképezőgéppel végigjárják a települést, felvételeket készítenek, így könnyű lesz eldönteni, 

hogy a versenyzők milyen károkat okoztak, csak vissza kell nézni a felvételeket. 

József Károly kérdezte, hogy összesen körülbelül mennyi nevezőre, autóra számítanak. 

Lovay Miklós előadta, hogy körülbelül 40-60 nevezőt várnak. 

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

bocsátotta az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot 6 

szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot 

hozta: 

 Városlőd Község Önkormányzat 15/2009. (III. 10.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Laroco Sportszervező Kft. Városlőd településre 2009. április 18-19-én rallye futamot 

szervezzen. 

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy a gazdasági társaság teljes körű felelősséget vállal a 

rallye futam, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők, stb.) 

biztonságáért, és tudomásul veszi, hogy kártérítéssel tartozik az önkormányzat 

műtárgyaiban, épületeiben, köztereiben esetlegesen okozott károkért. 



A rallye futammal kapcsolatos összes bejelentési kötelezettség, illetve az esetlegesen 

szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelezettsége. 

A képviselő-testület a rallye futammal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről a 

fenti társasággal szerződést köt. 

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

egyben felhatalmazza a Laroco Sportszervező Kft.-vel kötendő szerződés aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Ezt követően polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben b) pont alatt szereplő 

határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben b) pont alatt szereplő határozati javaslatot 0 

szavazattal, 7 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította. 

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

ülést 19.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


