
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. március 16-án (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 Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

2.) Előterjesztés a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 246/2. hrsz. alatti konyha 

bérbeadásának kérdéseiről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. március 11. 

 Csekényi István 

 polgármester 
Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
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V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

E-mail: varoslod@invitel.hu, csehbanya@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ley Józsefné, 8445 Városlőd Lehel u. 1. a 

Városlőd 01. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tisztségéről lemondott.  

Lemondására való tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási 

(Szavazatszámláló) Bizottság tagjait egy fővel kiegészítse. 

A Képviselő-testület által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatásának 

időtartama a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

„(2) A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját 

és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 

napja előtti 51. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 

indítványt.” 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi 

Választási Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni, akiket a Képviselő-testület 

választ meg. 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy a képviselő-testület Ley Józsefné megbízását vonja 

vissza, továbbá – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, mely szerint a 

tisztséget vállalja – a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint egészítse ki a Helyi 

Választási (Szavazatszámlálási) bizottságot. 

 

 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ley Józsefné, 8445 Városlőd, 

Béke utca 7. szám alatti lakos Városlőd 01. számú szavazókör Helyi Választási 

(Szavazatszámláló) Bizottsági tagi megbízását visszavonja, tekintettel arra, hogy 

nevezett személy arról írásban lemondott. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 
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b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és  

Keller Melinda, 8445 Városlőd, Lehel utca 13. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Városlőd, 2010. március 11. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 



V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

E-mail: varoslod@invitel.hu, csehbanya@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 

törvény 23. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek a szavazatszámláló bizottságok felállításának 

eljárásrendjéről, határideiről. E rendelkezések azonban szabályozzák a kisebbségi 

szavazatszámláló bizottságok felállításának eljárásrendjét, és erre egzakt jogi szabályozás már 

jogszabályokban sem található. Ennek értelmében a Területi Választási Iroda vezetője jelen 

előterjesztés mellékletét képező levelében arról tájékoztatott, hogy mivel „az öt tagból és 

szükséges számú póttagból álló kisebbségi SzSzB-k megválasztásának időpontjára vonatkozóan a 

Ve. nem tartalmaz speciális szabályt, így a kisebbségi SzSzB-k megválasztásának határideje is 

2010. március 22.” 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi 

Választási Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni, akiket a Képviselő-testület 

választ meg. 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy – az érintett személyekkel történt előzetes egyeztetés 

alapján, mely szerint a tisztséget vállalják – a Képviselő-testület az alábbiakban ismertetett 

határozati javaslatok szerint válassza meg a Helyi Kisebbségi Választási (Szavazatszámlálási) 

bizottság tagjait. 

 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának elnökévé  

Staub Ignácné, 8445 Városlőd, Pille utca 55. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 
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b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának elnökhelyettesévé  

Szalai Natália Éva, 8445 Városlőd, Béke utca 15. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Albert Judit, 8445 Városlőd, Mohácsi utca 2. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Bódi Mónika, 8445 Városlőd, Béke utca 7. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 



e.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Pintér Zsuzsa Gizella, 8445 Városlőd, Kolostor utca 23. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Városlőd, 2010. március 11. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 



V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

E-mail: varoslod@invitel.hu, csehbanya@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 246/2. hrsz. alatti konyha 

bérbeadásának kérdéseiről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az önkormányzat által üzemeltetett konyhában évek óta tartanak évi 3-4 alkalommal éjszakába 

nyúló zenés rendezvényeket, sajnos negatív visszhanggal. A konyha telekszomszédja minden 

ilyen rendezvényen megjelent, sokszor erőszakosan követelve a rendezvény azonnali 

beszüntetését, mert véleménye szerint az túl hangos volt, és zavarta a pihenésben. Az elmúlt 

években több alkalommal egyeztettünk a szomszéddal, illetve szomszédokkal, próbálva 

megtalálni a kompromisszumos megoldást, azonban sem a konyhában tartott zenés 

rendezvényekhez, sem az ifjúsági táborban tartott más szabadtéri programhoz nem járult hozzá, 

sokszor a tábor vendégeit zaklatta, fenyegette, durva kifejezésekkel illette. A vita az ifjúsági 

tábort üzemeltető nonprofit kft., az önkormányzat  és a szomszéd között rendezhetetlen volt, így a 

szomszéd két éve pert indított velünk és a nonprofit kft.-vel szemben – többek között – az őt 

zavaró tevékenységek megszüntetése érdekében. A keresetben szerepel továbbá az önkormányzat 

által állítólagosan feltöltött terület visszaállítása, a faház lerombolása, a zajhatások legkésőbb 18 

órakor történő beszüntetése, illetve a konyha épületének bizonyos mértékű átalakítása, stb. A 

bíróság az eljárás során igazságügyi szakértőket rendelt ki annak eldöntésére, hogy az 

önkormányzat által üzemeltetett konyhában tartott zenés rendezvények zajszintje meghaladja-e az 

előírt határértékeket. A szimulált zaj – ami olyan hangos zene volt, hogy a teremben szinte 

lehetetlen volt megmaradni – mért értékei a szakértői vélemény értelmében a zárt nyílászáróknál 

1 decibellel, nyitott nyílászáróknál 5 decibellel haladják meg zajterhelési határértéket. A szakértői 

vélemény szerint az 1 decibel érték emberi érzékszervvel szinte fel sem fogható. A bíróság kérte 

a szakértőt, hogy állapítsa meg milyen módon, és mekkora költségen lehet a zajterhelést a 

jogszabályban meghatározott határérték alá vinni. A szakértő véleményében ismertette a 

zajcsökkentés módját, új nyílászárókkal, falszigeteléssel, légkondicionálóval, ami véleménye 

szerint 5-7 millió forintos költséggel járna. 

Az önkormányzatnak a konyha ilyen célú hasznosításából évente hozzávetőlegesen 40 ezer 

forint, tehát elenyésző összegű bevétele származik. Annál több problémát és munkát okoz 

azonban a zenés rendezvények alatt és utána keletkező feszültség az önkormányzat és a konyha 

szomszédjai között, nem beszélve a két éve húzódó perről. A per kimenetelét illetően az is 

elképzelhető, hogy a bíróság kötelezi majd az önkormányzatot a konyha teljes hangszigetelésére, 

ami egyrészt drága, másrészt értelmetlen lenne az évi 3-4 alkalom miatt. 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy az 

önkormányzat által működtetett konyhát nem kívánja a továbbiakban zenés rendezvények céljára 
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bérbe adni, sem maga nem kívánja e célból hasznosítani. Ezzel talán elkerülhető a további vita az 

önkormányzat és a konyha szomszédjai között. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tekintse át és tárgyalja meg. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

álló, Városlőd 246/2. hrsz. alatti konyha épületét a továbbiakban zenés rendezvények 

helyszínéül nem kívánja hasznosítani, illetve ilyen rendezvények megszervezéséhez 

nem kívánja bérbe adni. A képviselő-testület megtiltja a konyha épületében minden, a 

fentiekhez hasonló zenés rendezvény szervezését. 

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

Indokolás 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló, Városlőd 246/2. hrsz. alatti konyha épületét 

kérésre évente 3-4 alkalommal bérbe adta zenés rendezvények megrendezése céljából. 

E zenés rendezvények ideje alatt, illetve ezeket követően a konyha szomszédságában 

lakó személyek több alkalommal panaszkodtak arra, hogy őket pihenésükben a 

rendezvényen részt vevők zavarták, a zene túl hangos volt. E rendezvények korlátozása 

érdekében pert is indítottak az Ajkai Városi Bíróságon az Önkormányzat ellen. 

A képviselő-testület megállapította, hogy az Önkormányzatnak különösebb gazdasági 

érdeke nem fűződik a konyha fentiek szerinti hasznosításához. Az ingatlan szomszédjai 

által jelzett problémák, illetve a szomszédok és a rendezvényen részt vevők, valamint a 

szomszédok és az Ifjúsági Tábor vendégei közötti konfliktusok megelőzése érdekében a 

képviselő-testület a fentiek szerint határozott. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2010. március 11. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. március 16-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: 3/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 16-án 17.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők   

Távolmaradt képviselők: 

 Csekényi István polgármester 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Weisz Tibor alpolgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester külföldi tartózkodása 

miatt a képviselő-testület ülését ő vezeti. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők 

közül 6 fő megjelent, 4 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el. 
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A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 10/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 16-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

2.) Előterjesztés a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 246/2. hrsz. alatti konyha 

bérbeadásának kérdéseiről. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Alpolgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályi előírásokról, illetve a szavazatszámláló bizottság 

tagjai kiegészítésének kötelezettségéről. 

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

előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 



Városlőd Község Önkormányzat 11/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ley Józsefné, 8445 Városlőd, 

Béke utca 7. szám alatti lakos Városlőd 01. számú szavazókör Helyi Választási 

(Szavazatszámláló) Bizottsági tagi megbízását visszavonja, tekintettel arra, hogy 

nevezett személy arról írásban lemondott. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Ezt követően alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben b.) pont alatt 

szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő határozati 

javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 12/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és  

Keller Melinda, 8445 Városlőd, Lehel utca 13. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat az ottani sorrendben fogadja el. 



A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat 

elfogadta és a következő határozatokat hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 13/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának elnökévé  

Staub Ignácné, 8445 Városlőd, Pille utca 55. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 14/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának elnökhelyettesévé  

Szalai Natália Éva, 8445 Városlőd, Béke utca 15. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd Község Önkormányzat 15/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Albert Judit, 8445 Városlőd, Mohácsi utca 2. szám alatti lakost 

megválasztja. 



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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 16/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Bódi Mónika, 8445 Városlőd, Béke utca 7. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 17/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel Városlőd 01. számú szavazókör Helyi 

Kisebbségi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságának tagjává  

Pintér Zsuzsa Gizella, 8445 Városlőd, Kolostor utca 23. szám alatti lakost 

megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 246/2. hrsz. alatti konyha 

bérbeadásának kérdéseiről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet Veisz Béla városlődi lakos és az önkormányzat 

közötti per állásáról. Ezt követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester 

javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Városlőd Község Önkormányzat 18/2010. (III. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

álló, Városlőd 246/2. hrsz. alatti konyha épületét a továbbiakban zenés rendezvények 

helyszínéül nem kívánja hasznosítani, illetve ilyen rendezvények megszervezéséhez 

nem kívánja bérbe adni. A képviselő-testület megtiltja a konyha épületében minden, a 

fentiekhez hasonló zenés rendezvény szervezését. 

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

Indokolás 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló, Városlőd 246/2. hrsz. alatti konyha épületét 

kérésre évente 3-4 alkalommal bérbe adta zenés rendezvények megrendezése céljából. 

E zenés rendezvények ideje alatt, illetve ezeket követően a konyha szomszédságában 

lakó személyek több alkalommal panaszkodtak arra, hogy őket pihenésükben a 

rendezvényen részt vevők zavarták, a zene túl hangos volt. E rendezvények korlátozása 

érdekében pert is indítottak az Ajkai Városi Bíróságon az Önkormányzat ellen. 

A képviselő-testület megállapította, hogy az Önkormányzatnak különösebb gazdasági 

érdeke nem fűződik a konyha fentiek szerinti hasznosításához. Az ingatlan szomszédjai 

által jelzett problémák, illetve a szomszédok és a rendezvényen részt vevők, valamint a 

szomszédok és az Ifjúsági Tábor vendégei közötti konfliktusok megelőzése érdekében a 

képviselő-testület a fentiek szerint határozott. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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

ülést 17.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


