VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 20/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.december 7-én 18.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Károlyi Károly önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Staub József 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
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
14 fő a mellékelt 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 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 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlőd Község Önkormányzat 138/2018. (XII.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.december 7-i közmeghallgatásának
napirendje:
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 képviselőket és a megjelent
lakosokat.
Polgármester megköszönte a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak munkáját.
Elmondta, hogy meglátása szerint az ügyintézés a hivatalban gyors és gördülékeny.
Polgármester megköszönte a német nemzetiségi önkormányzat együttműködését és a
rendezvényekhez nyújtott anyagi támogatását is. Polgármester köszönetet mondott a helyi civil
szervezeteknek is. Külön kiemelte a megújult polgárőr egyesület munkáját, akik nagyon jó
munkát végeztek a rendezvények biztosításakor, valamint együttműködésük példás, az új
vezetés rendkívül jó munkát végez. Polgármester megköszönte Mihalik Istvánnak is a sakozzók
felkészítését, rendkívül jó eredményekkel büszkélkedhet az utóbbi időben. Polgármester a helyi
intézmények munkáját is megköszönte.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 6 képviselő, szavazott 6 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 139/2018. (XII.7.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező, az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót
elfogadja.

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok.
Előadó: Csekényi István polgármester
Polgármester felkérte a megjelent lakosokat, hogy mondják el kéréseiket.
Pintér Ágnes városlődi lakos mint könyvtáros megköszönte a könyvtár támogatása érdekében
tett önkormányzati intézkedéseket. Elmondta azt is, hogy többször tapasztalta, miszerint a
Kossuth utcával párhuzamos úton több autó a patakon keresztül megy át a Petőfi, illetve
Strandvölgy utca felé. Meglátása szerint ez környezetszennyező, illetve tönkremegy az ott lévő
út, meg kellene valahogy akadályozni. Hozzátette, hogy nagyon szép a Patak melletti liget, oda
több pad kellene vagy fittneszpark is lehetne.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy a képviselő-testület a jövő évben
tervezi a parkok rekonstrukcióját, ez a terület is sorra fog kerülni. A patakon keresztül
gépjárművel történő közlekedést is meg fogja akadályozni, hiszen az nemcsak
környezetszennyező, hanem balesetveszélyes is. Hozzátette, hogy folytatni fogja az
önkormányzat a patak szabályozást, rengeteg szemét kikerült már belőle, de még hosszú
szakasz visszavan.
Ezt követően polgármester elmondta, hogy a községben több utcában szükséges a kátyúzás,
többek között a Vasút utcában, ahol a tulajdonviszonyok rendezését követően megkezdődhet a
felújítás.
Bauer Miklós városlődi lakos elmondta, hogy a Pille utcai szakaszon tavasszal nagyon nagy
volt a sár, ezt a helyi lakosok mellett a turisták is észlelték, nem festett túl jó képet a községről.
Jelenleg a legnagyobb probléma a Pille utca vonatkozásában az, hogy 6-8 cm-re van a padka
az út szélétől , van ahol teljesen hiányzik a padka, van ahol túl keskeny és több helyen
vízátereszek vannak. Elmondta, hogy tudja, hogy az út nem az önkormányzat kezelésében van,
de a probléma érinti a községet.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta a Pille utcai sár problémát az
önkormányazt önerőből oldotta meg és a padka kérdésében újra tárgyal a Magyar Közúttal, az
érintett út kezelőjével. Hozzátette, hogy rengeteg ígéretet kapott már az útkezelőtől, de kevés
valósult meg belőle.
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Rózsa utcára is ráférne már egy
felújítás, több mint 30 éve lett felújítva.
Windischmann Ferenc városlődi lakos megkérdezte, hogy mikor kerül sor a házuk mögötti
árokmélyítésre.
Csekényi István polgármester ígéretet tett, hogy a jövő héten a focipálya hosszában
megtörténik a kotrás.
Veisz Mihály Vendel városlődi lakos megkérdezte, hogy a Hunyadi utca felújítása tervben
van-e, hiszen néhány helyen olyan mély a kátyú, hogy alacsonyabb autóval nem lehet
közlekedni rajta. Elmondta azt is, hogy hiányzik a felső temetőnél a hulladékgyűjtő sziget,
legalább egy üveggyűjtő kellene. Elmondása szerint a jelenlegi szelektív gyűjtés nem a
válogatásról szól, hanem csupán egy mixelés, több technika kellene.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy tavaly került sor az utolsó olyan
utca aszfaltozására, ami még nem volt szilárd burkolatú, a következő években majd folytatjuk
az útfelújítási programot. A megsüllyedések oka elsősorban a sok útátvágás. Reméljük lesz rá
pályázat is. Elmondta azt is, hogy a szemételhelyezési morál nagyon rossz Magyarországon, de

a községben is lépten nyomon hulladék található, hiába voltak tiltó kiírások, illegális helyre
helyezték a temetőben is hulladékot.
Ujhelyi Sándor városlődi lakos elmondta, hogy sok helyen szükséges murvázás pl: az
önkormányzati udvar nagykapujánál, illetve a virágoskert mellett is nagy kátyú található.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy murvázás helyett térkövezést
tervez az önkormányzat.
Bauer Miklós városlődi lakos megkérdezte, hogy a jövő évi modern falvakban programban
mit tervezez az önkormányzat, illetve ha megújul a Templom tér az hogyan fogja majd a
parkolást befolyásolni.
Csekényi István polgármester elmondta, hogy a Templom tér megújulására készített tervet
anyagi és humánerőforrás hiánya miatt át kell terveztetni, de ez lenne a legnagyobb beruházás
az elkövetkező években. A parkolásra mindenképpen figyelmet fogunk fordítani.
Csekényi István polgármester invitált mindenkit az adventi koncertre és az óévbúcsúztató
koncertre is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.20 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

