VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 28/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 12-én
18.00 órakor megtartott közmeghallgatásán.
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik,
Lakner Zoltán,
Staub József és
Peidl Antalné önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt 15 fő a
melléklet jelenléti ív szerint.
Csekényi István polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Polgármester a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő pedig
távolmaradt, így a testület határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
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1.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
2.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Csekényi István polgármester

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 lakosságot az elmúlt év
eseményeiről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a
beszámolót fogadja el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok.
Polgármester kérte a megjelent személyeket, hogy amennyiben közérdekű kérdésük,
észrevételük van, közöljék a Képviselő-testülettel.
Pongó Lászlóné városlődi lakos megköszönte a képviselő-testület munkáját és ugyanolyan
jó elkövetkező évet kívánt. Elmondta, hogy meglátása szerint nagyon szép a település.
Tetszett neki, hogy az idősek napján a képviselők szolgálták is az időseket. Egészséget,
kitartást kívánt mindenkinek. Hiányolta azonban, hogy a vasúti megálló mellett nincs beálló,
így nincsen védelem az eső és hó ellen. Ez nagy gond az utazók számára.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat már felvette a
MÁV-val a kapcsolatot, de nem könnyű a továbbjutás. Az biztos, hogy nagy váró nem
építhető, tekintettel a szűkös helyre.

Páter Mihályné városlődi lakos is gratulált a képviselő-testületnek és elmondta, hogy a
lakosság a polgármestert nem azért választotta meg, mert egyedüli jelölt volt, hanem az
érdemei miatt. Elmondta, hogy tudja, nem könnyű munka pályázatokat írni és sok siker kell
azok elnyeréséhez is. Elmondta, hogy nagyon szép lett a kálvária, talán még sosem volt ilyen
szép, de hiányolta, hogy az egyházi vezetés nem szervezett keresztutat, pedig ezt hálából a
felújításáért is meg kellett volna tenni. Hozzátette, hogy nagyon jó látni, ahogy megújultak a
közintézmények, nem sok község büszkélkedhet ilyen szép épületekkel. Mindenhol új
ablakok, tetők, szép látvány. Elmondta, hogy a temetőben gyönyörű a kapu, a vízcsapok,
sokan mondják, hogy Városlődön jó a vezetőség. Szükséges a felső temetőben még a
nagykereszt felújítása és a katonasír rendbe tétele is. Meglátása szerint fontos lenne az iskola
előtti veszélyes járdát is felújítani. Kívánta, hogy a következő 5 évben is legyen összhang és
egyetértés a testületben és továbbra is legyen Városlőd a térség egyik vezető települése.
Csekényi István polgármester megköszönte a dicsérő szavakat és jelezte, hogy iskolai járda
felújítása valóban égető probléma, talán a Templom tér megújítással együtt kellene kezelni.
Idén már pályáztunk a megújítására, de nem nyertünk támogatást.
Támton Imréné városlődi lakos is gratulált a testület egész éves munkájához és elmondta,
hogy büszke arra, hogy városlődi. Kérte, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, úgy azokat az
időseket, akik már nem tudnak megjelenni az idősek napján lepje meg a testület akár egy szál
virággal, vagy valami aprósággal, mert ez sokat jelentene nekik. Hozzátette, hogy nincsenek
sokan, kb. 20 fő.
Csekényi István polgármester válaszában ígéretet tett, hogy a testület kitalál majd
valam,ilyen megoldást az otthonukhoz kötött idősek részére is.
Fux László városlődi lakos elmondta, hogy valamilyen megoldást kellene találni a házi
segítségnyújtó Schell Józsefné közlekedésére is, hiszen hóban és esőben is biciklivel
közlekedik, talán jó lenne neki egy kis autó. Megkérdezte még, hogy mi lesz a régi kábel
televízió vezetékkel.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy Schell Jüzsefné részére egy 3
kerekű kisautó vásárlást tervezi a testület. A kábeltelevíziósok meg egyszerűen elhagyták a
községet és a több milliót érő vezetékeket is, nem tudni mi lesz a padlásokon lévő erősítőkkel.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
hozzászólásokat és a közmeghallgatást 18.50 órakor berekesztette.
K.m.f.
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jegyző

