
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. szeptember 30-án (csütörtökön) 18.00 órakor 

tartandó közmeghallgatására. 

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

Javasolt napirend: 

1.) Szóbeli beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

 

 

Kérem, hogy a közmeghallgatáson vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél 

szíveskedjék bejelenteni. 

 

Városlőd, 2010. szeptember 20. 

 

 

 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: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Lakosság! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület évente legalább 

egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és 

a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A 

közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, vagyis azon a testület tagjainak 

határozatképes számban meg kell jelenni, és arról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az idei évben is arra törekedtünk, hogy költségvetésünk keretei között a lehető legtöbb 

felújítást hajtsuk végre, ügyelve arra, hogy a működésünk ne kerüljön veszélybe.  

A tisztán önerőből finanszírozott beruházásoknál a legjobb ajánlatot adó vállalkozót 

választottuk ki, illetve a helyben adott munkaerő – közhasznú, illetve közcélú munkások – 

segítségével hajtottuk végre a fejlesztést. A vállalkozók kiválasztásánál mindig előnyt 

élveztek a helyi székhelyű, telephelyű, illetve helyi munkaerőt foglalkoztatók. A felújítások 

során törekedtük a költségek minimalizálására, ahol lehetett bontott anyagokat használtunk, 

az előkészítő munkákat közmunkásainkkal végeztettük, és sok segítséget kaptunk a 

lakosságtól is.  

Így 2010-ben az alábbi felújítások valósulhattak meg: 

- a falut övező főútvonalakon 5 új buszmegállót építettünk, 

- felújítottuk a tűzoltószertár, a sportöltöző és a régi iskolaépület homlokzatát, a 

Művelődési Ház teljes külső homlokzatát, nagy termét és üveges termét, lecseréltük a 

függönyöket, a mozivásznat 

- a Művelődési Ház elé új, akadálymentes feljárót építettünk, 

- az óvodában új vizesblokkot alakítottunk ki, valamint a balesetveszélyes óvodai 

parkolót is letérköveztük 

- az intézményekben a kötelező meszelést elvégeztük 

- a Művelődési Ház melletti autóbuszöböl utolsó szakasza is elkészült, valamint a 

templom felőli oldalán a vízelvezető árkot közmunkával zárt rendszerűvé alakítottuk. 

Köszönöm id. Schneider Józsefnek a közreműködést. 

- bővítettük a közvilágítást is, így a Nagy Lajos Király utcában 2 db, a Béke utcában 1 

db, a Turista utcában 1 db, a Lehel utcai lépcsőhöz 1 db világítótestet helyeztünk ki. 

- Templomunk kerítését is felújítottuk, a régi betéteket pótoltuk és Kovacsicsné, 

valamint Horváth Róbert társadalmi munkájának és a közmunkások segítségének 

köszönhetően az élénkebb színt is kapott. 
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A település közbiztonságának javítása és közös értékeink megőrzése érdekében több 

térfigyelő kamarát vásároltunk, melyek segítségével sikerült gátat szabnunk a rongálásoknak, 

vandalizmusnak és tolvajokat is lefüleltünk már. Szintén a biztonságot szolgálja, hogy a 

KRESZ táblákat felújítottuk, melyben Pákai Péter úr közbenjárása elengedhetetlen volt.  

Szívügyem a település területén lévő keresztek helyreállítása is, melyben a munka 

oroszlánrészét Koppányi Béla végezte, az ő segítségének, munkájának köszönhetően az idei 

évben a Gombás puszta felőli Lévai kereszt és a Kolostor utcai Schvéder kereszt is megújult, 

és utóbbi is méltóbb helyre került. 

Fontos volt számomra a sokunk által megálmodott virágos falukép kialakítása, mindnyájunk, 

az ideérkezők és az átutazók elismerésére, dicséretére. Mint sok más, ez is a helyi lakosok 

lelkiismeretes segítségével, áldozatos munkájával valósulhatott meg. Tavasszal először a 

csehbányai bekötőút felőli virágsziget és a Művelődési Ház előtti sziklakert épült meg, majd 

az oszlopokra is kihelyeztük a muskátlikat és a Horváth Dezsőék előtti „y” kereszteződésbe is 

virágok kerültek. Itt köszönöm meg a Falumúzeum Baráti Köre hölgytagjainak a 

virágültetésben nyújtott áldozatos segítségét, valamint a Réthyéknek és a Dezsőéknek a 

locsolásban nyújtott segítséget.  

Az önkormányzat gépparkját egy fűnyírótraktorral gazdagítottuk, mely segítségével az 

oszlopon lévő muskátlikat is tudjuk locsolni.  

A falu idei évi rendezvényeit is sikeresnek ítélem. A hagyományos svábbálok után  az óvoda 

szervezésében egy sikeres gyermeknap következett és az Anna búcsú hétvégéjén falunapon 

mulathattunk. A falu civil szervezetei is azon munkálkodtak, hogy ne maradjunk programok 

nélkül. Köszönet a szervezésükért.  

A 2010. évben lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék is rengeteg munkát adott a 

lakosságnak, nagy károkat okozva az önkormányzati utakban és a lakóházakban is. A 

lakossági összefogásnak köszönhetően sikerült a nagyobb veszélyt elhárítanunk. Sokan jöttek 

homokzsákot hordani, összefogott a falu a bajban. Köszönöm a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom helyi vezetőinek a kárelhárításban nyújtott segítséget.  

Az Önkormányzat régi épülete mögött kialakított és termővé tett közösségi kert is a település 

érdekét szolgálja – reményeim szerint még sok éven keresztül, hiszen annak termését a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a rászoruló családok, valamint az Önkormányzat 

üzemeltetésében lévő konyha és az óvodai konyha használta és használhatja a jövőben is fel. 

Megemlíteném, hogy elnyert, kivitelezésre váró pályázatunk a felső buszmegálló teljes 

felújítása buszöböl kialakításával és a környező tér térkövezésével. Elindított és befogadott 

pályázatunk a karthauzi kolostort bemutató feltárt műemléki értékek felszíni bemutatása, a 

Templom tér felújítása. 

Büszke vagyok arra, hogy az Ajkai Kistérségért Közalapítvány által a 2009. évben a kistérség 

településeinek bemutatását célzó rendezvényen elnyertük a fődíjat, a „MI FALUNK A 

LEGJOBB” címet. A zsűri nagyra értékelte településünk kultúrájának sokszínűségét és 

színvonalát, illetve az ezt bemutató művészeti csoportokat, civil szervezeteket. 

  



Szeretném megköszönni a lakosságnak, a helyi civil szervezeteknek és művészeti 

csoportoknak, az egyháznak, külön Simon Gábor atyának, az intézményeknek, a kisebbségi 

önkormányzatoknak közreműködését, támogatását.  

Köszönöm a körjegyzőség munkatársainak, valamint a közmunkásoknak a segítséget, és 

köszönöm mindazoknak, akik bármilyen akár aprónak tűnő dolgot is tettek annak érdekében, 

hogy Városlőd község szebb, élhetőbb község lehessen.  

Végül megemlíteném, hogy nem hiába fogalmaztam mindig többes számban, ugyanis az 

egész képviselő-testület érdeme az, ahol tartunk az ő támogatásukkal, segítségükkel 

valósultak meg a fejlesztések, az ő szavazatuk kellett a beruházások elindításához is. 

Köszönet érte. 

Városlőd, 2010. szeptember 20. 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. szeptember 30-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: 9/2010.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 

18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Gencsy Gizella önkormányzati képviselő. 

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 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

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

alapján megállapította, hogy a képviselők közül 9 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a 

testület határozatképes. 

A lakosság részéről megjelent 48 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 9 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


Városlőd Község Önkormányzat 60/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 30-i 

közmeghallgatásának napirendje: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

2.) Közérdekű kérdések, javaslatok. 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet és a 

megjelent lakosokat az önkormányzat elmúlt évi munkájáról. Ezt követően kérdés, 

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

önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Róth Jánosné városlődi lakos kérdezte, hogy a 83. számú főút melletti buszmegállóból miért 

nem viteti el az Önkormányzat a lerakott szemetet. Előadta, hogy a buszmegálló új épülete 

szép, de így, hogy állandóan tele van szeméttel, a falu szégyene. Elmondta még, hogy e tényt 

többször is jelezte már az Önkormányzatnál, de csak az írásbeli bejelentése után történt 

érdemi változás. 

Polgármester válaszában előadta, hogy az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, 

hogy a szemetet összegyűjtse, és a megfelelő helyre vitesse. Sajnos a 83. számú főút melletti 

buszmegállót nehéz gyalogosan megközelíteni, így a közmunkások ritkábban jutnak el oda. 

Elmondta, hogy nem az a probléma, hogy az onnan utazók, vagy ott leszállók kidobják 

szemetüket, hanem az, hogy emberek szándékosan több zsák szemetet dobnak ott ki. Ebből 

fakadóan, ha naponta elvinnék a szemetet is folyamatosan tele lenne a buszmegálló. Előadta, 



hogy ezek ellenére a jövőben nagyobb figyelmet fordít majd az említett buszmegálló 

tisztántartására. 

Róth Jánosné előadta, hogy véleménye szerint a temetőkben a felső sírokhoz is fel kellene 

juttatni a vizet, az idősebbek ugyanis már nem tudják a temető aljából felhordani azt a sírok 

gondozásához. Előadta, hogy ő maga is 3 sírt kezel, és nagy problémát jelent ez számára is. 

Polgármester előadta, hogy már megkezdődtek a tervezési munkák az út kialakítására, ezzel 

egyidejűleg a víz továbbvezetésére. Előadta, hogy arra azonban sajnos nincs lehetőség, hogy a 

vizet mindenhova elvezessék a sírok közelsége miatt. 

Róth Jánosné előadta, hogy esőzések idején a Hölgykő utca burkolatán áll a víz, így a 

gyalogosoknak ebben kell közlekedniük. Ez az útburkolat hibái és az árkok hibái miatt van, 

amit az Önkormányzat nem tart rendben. 

Polgármester előadta, hogy a Hölgykő utca a Közútkezelő Kht. fenntartásában áll, így azon 

útburkolat javításokat az Önkormányzat nem is végezhet. Előadta, hogy a víz azért áll meg az 

útburkolaton, mert arra egy az utcában lakó személy kihordja az árokban található hordalékot, 

sarat, ezért a csapadékvíz nem tud rendesen elfolyni. Az árkot az Önkormányzat az idei évben 

is kitisztította már egyszer. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 19.00 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


