
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 3-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 szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008. (VII. 

10.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

 Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés a 2009. évi Falunap időpontjának meghatározása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

4.) Előterjesztés a Baross Gábor Vasútmodellező és vasútbarát Klub kérelme 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2009. február 25. 

 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 - C S E H B Á N Y A  K Ö R J E G Y Z Ő S É G  

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 szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008. (VII. 

10.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Sztv.), valamint a szociális témájú Kormányrendeletek változásai szükségessé teszik Városlőd 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 4/2008. (VII. 10.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítását. 

 

Az Sztv. módosítása új ellátási kategóriaként bevezette az „aktív korúak ellátását”, amelyen 

belül rendelkezési állási támogatás vagy rendszeres szociális segély jogosultság állapítható 

meg a jogosultsági feltételek fennállása esetén. Az Sztv. rendelkezései csak a rendszeres 

szociális segélyre vonatkozóan engednek önkormányzati rendeleti szabályozást, a 

rendelkezésre állási támogatás jogosultsági feltételeit és eljárási szabályait kizárólag a törvény 

határozza meg. A változás következtében átalakultak a rendszeres szociális segélyre való 

jogosultság feltételei is. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen áttekinteni, 

megtárgyalni és elfogadni. 

Városlőd, 2009. február 24. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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mailto:csehbanya@invitel.hu


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. 

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. 3.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Laroco Sportszervező Kft. Városlőd településre 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 utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 
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b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 3.) 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. február 25. 

 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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 2009. évi Falunap időpontjának meghatározása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az önkormányzat megbízott rendezvényszervezőjével lefolytatott előzetes egyeztetések 

alapján javaslom, hogy a képviselő-testület Városlőd Község Falunapját 2009. július 25-ére 

(szombat) tűzze ki. 

 

A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 3.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 2009. évi 

Falunapját 2009. július 25-én (szombat) tartja. 

 

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

különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény 

megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2009. február 24. 
 

 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: Előterjesztés a Baross Gábor Vasútmodellező és vasútbarát Klub kérelme tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baross Gábor Vasútmodellező és 

vasútbarát Klub klubvezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az részére 

Városlőd község címerének használatát engedélyezze. Kérelmében előadta, hogy a címert és a 

település rövid leírását az általuk épített és több helyszínen bemutatott vasút-terepasztalon 

kívánják használni, tekintettel arra, hogy a terepasztal egyik hídja a Városlődön található 

vasúti híd kicsinyített mása. A klubvezető kérelme jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Városlőd Község címerének használatáról az Önkormányzat Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet I. számú melléklete rendelkezik, amely ilyen esetekre nem 

tartalmaz előírást. Tekintettel azonban arra, hogy a képviselő-testület kizárólag hatásköre a 

település jelképei, így címere használatának szabályozása, engedélyezése, ebben az esetben is 

döntési jogkörrel bír. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baross Gábor Vasútmodellező 

és vasútbarát Klub részére engedélyezze Városlőd Község címerének használatát. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 3.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Baross Gábor 

Vasútmodellező és vasútbarát Klub (8200 Veszprém, Jutasi út 34.) részére Városlőd 

Község címerének használatát a Klub által épített terepasztalon. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. február 24. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. március 3-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: 2/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 4-én 17.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella 

 József Károly és 

 Lakner Zoltán önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Freund Tamás  

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális- és 

gyámügyi ügyintézője 

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

 Dobosi Gergely körjegyző 

A meghívottak közül megjelent és az első napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális- és 

gyámügyi ügyintézője 

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. 
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A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 10/2009. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 2-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008. 

(VII. 10.) rendelet módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

 Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés a 2009. évi Falunap időpontjának meghatározása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

4.) Előterjesztés a Baross Gábor Vasútmodellező és vasútbarát Klub kérelme 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND ELŐTT 

1.) Csekényi István polgármester jelezte, hogy napirend előtti felszólalásában tájékoztatta a 

képviselő-testületet a művelődésszervező, kulturális ügyintéző személy kérdéséről. Ennek 

keretében előadta, hogy régóta téma ez a kérdés a képviselő-testület ülésein, amelynek utolsó 

állapota szerint a polgármester kidolgoz egy alternatív megoldást, amellyel a feladatok 

megfelelő ellátása mellett helyettesíthető egy művelődésszervező személy alkalmazása. 

Polgármester előadta, hogy tárgyalt az önkormányzat korábbi művelődésszervezőjével, 

Freund Vendelnével, aki jelenleg nyugdíjas. Freund Vendelné a polgármester felkérésére 

vállalta azt, hogy a 2009. évben az önkormányzat rendezvényeit megrendezi, illetve egy előre 

elkészített program alapján szervezi a település kulturális programjait. A programot Freund 

Vendelné már elkészítette, azt polgármester a képviselőknek átadta. Polgármester kérdezte, 

hogy ez a megoldás ideiglenesen megfelel-e a képviselő-testületnek. 

József Károly önkormányzati képviselő polgármester napirend előtti felszólalására reagálva 

elmondta, hogy véleménye szerint átmeneti megoldásként a javaslat elfogadható, azonban 

akár a képviselő-testületnek, akár Freund Vendelnének gondoskodnia kell az utánpótlásról. 

Polgármester válaszában előadta, hogy erre a kérdésre is találtak már választ, Freund 

Vendelné gondoskodni fog az utánpótlásról. 

A képviselő-testület a polgármester napirend előtti tájékoztatását elfogadta. 



2.) Körjegyző kérte, hogy napirend előtt 5 percben tájékoztathassa a képviselő-testületet 

átalakítási engedély kiadásáról. 

Polgármester a napirend előtti tájékoztatást 5 percben engedélyezte. 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ajka Város Jegyzője 06/57-3/2009. számú 

határozatában engedélyezte a Pannon Pax Team Kft.-nek a tulajdonában lévő Városlőd, 

külterület 045. hrsz. alatti ingatlanon meglévő épület krematórium rendeltetésű szolgáltató 

épületté történő átalakítását és bővítését. Körjegyző tájékoztatta továbbá a képviselő-

testületet, hogy jelen építéshatósági eljárásban az önkormányzat ügyfélnek minősül, így a 

határozattal szemben fellebbezési joggal rendelkezik. 

A képviselő-testület a körjegyző napirend előtti tájékoztatását elfogadta. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008. 

(VII. 10.) rendelet módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző, illetve körjegyző felkérésére Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség szociális- és gyámügyi előadója részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a 

rendelet-tervezet rendelkezéseiről. 

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

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008. (VII. 10.) rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a térképen megjelölt útvonalat lehet-e 

módosítani, és a rallye-szakaszba földutat belevenni. 

Bauer Miklós önkormányzati képviselő előadta, hogy a szervező kifejezett szándéka, hogy a 

földutakat elkerülje, ugyanis ez nem profi, hanem amatőr verseny, csekélyebb anyagi 

lehetőségekkel. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a szervező hogyan kíván gondoskodni 

a verseny biztonságáról, illetve milyen esetleges kártérítési felelősséggel tartozik. Kérdezte 

továbbá, hogy a versenyt milyen előkészületek előzik meg, valamint be kell-e tartaniuk a 

versenyzőknek a KRESZ előírásait. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy az előkészületek során a 

versenyzők a verseny előtti nap pályabejárást tartanak, ahol ugyanúgy lezárják a területet, 

mint a verseny alatt. Ekkor be kell tartaniuk a KRESZ előírásait, azonban a verseny alatt már 

nem, tekintettel arra, hogy a kijelölt szakasz gyorsasági szakasz lenne. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a versenyen alkalmi árusok is 

lennének-e. Kérdezte továbbá, hogy a verseny alatt a lakosok áthajthatnak-e a pályán. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő válaszában előadta, hogy a pálya a verseny alatt 

le lesz zárva, azon nem lehet áthajtani. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy milyen időpontban kerülhet sor a 

futamra, illetve milyen lehetősége van arra a képviselő-testületnek, hogy a verseny kezdését 

befolyásolja, tekintettel arra, hogy vasárnap délelőtt a templomban mise van, amelyet a 

verseny megzavarhat. 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint a képviselő-testület részéről túl sok olyan 

kérdés merült fel, amelyek tisztázása nélkül a testület felelős döntést nem tud hozni. A 

kérdésekre hitelesen a verseny szervezője tud válaszolni, ezért polgármester javasolta, hogy a 

képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását halassza el, azt rendkívüli, nyilvános testületi 

ülés keretében 2009. március 10-én tárgyalja újra a szervező gazdasági társaság 

képviselőjének jelenlétében. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület jelen napirendi pont tárgyalását halassza el, 

újratárgyalását 2009. március 10-i rendkívüli ülésére tűzze ki. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi pont tárgyalását elhalasztotta, 

újratárgyalását 2009. március 10-i rendkívüli ülésére tűzte ki. 

3.) Napirend: Előterjesztés a 2009. évi Falunap időpontjának meghatározása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 



A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 12/2009. (III. 3.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 2009. évi 

Falunapját 2009. július 25-én (szombat) tartja. 

 

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

különösen a rendezvény előkészítésére, és egyben felhatalmazza a rendezvény 

megszervezésével kapcsolatos előzetes szerződések megkötésére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a Baross Gábor Vasútmodellező és vasútbarát Klub kérelme 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 13/2009. (III. 3.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Baross Gábor 

Vasútmodellező és vasútbarát Klub (8200 Veszprém, Jutasi út 34.) részére Városlőd 

Község címerének használatát a Klub által épített terepasztalon. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

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

18.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


