
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. november 24-én (kedden) 17.30 órakor 

tartandó közmeghallgatására. 

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

Javasolt napirend: 

1.) 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, 2009. november 18. 

 

 

 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 az önkormányzat elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi 

munkájáról, az elvégzett felújításokról, beruházásokról az alábbiak szerint: 

Tavaly év végén nagy hangsúlyt fektettünk a 2009. évi költségvetés előkészítésére. A 

működési kiadásokat hitelfelvétel nélkül próbáltuk megoldani. Átszerveztük a 

gazdálkodásunkat, az intézményvezetőkkel egyeztettünk tavasszal és egy átgondolt 

racionalizált gazdálkodást dolgoztunk ki a Képviselő-testülettel és Jegyző Úrral.  

Mindannyiunk számára köztudott, hogy rengeteg kis önkormányzat nehéz helyzetben van, 

sokszor a felvett működési célú hitelek visszafizetésével is problémáik adódnak. A tudatos, 

költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően nekünk ilyen problémánk nincs. 

 

Beszámoló az elvégzett munkákról, illetve fejlesztésekről: 

 

1.) A 2009-es évben az iskola életveszélyes bejáratának felújítása. 

2.) A Művelődési Ház belső homlokzatának felújítása, illetve a terasz mennyezetének 

cseréje és felújítása, a külső színezés befejezése.  

3.) A Falu virágosítása, amelynek keretein belül futó muskátlikat helyeztünk el a 

villanyoszlopokon, valamint a Művelődési Háznál (kb. 70 tő), majd következett a 

sziklakert építése.   

4.) Helyet adtunk egy nagyszabású rally-autóversenynek, amire sokan eljöttek. 

5.) A Lehel utca végében meglehetősen rossz állapotú lépcső felújítása következett.  A 

Béke utca 7. szám alatti bolt, illetve a szomszédos ingatlan területén egy csapadékvíz 

elvezető rendszert építettünk, amely a fogorvosi rendelő, csecsemőgondozó és 

szomszédos házakból vezeti el a vizet. Köszönöm Varga Zoltán közreműködését.  

6.) Mindeközben pályázatot nyújtottunk be az iskola tetőszerkezetének felújítására, 

amelyet sajnos forráshiányra való hivatkozással elutasítottak, így útburkolat felújításra 

és vízelvezetésre pályázott az önkormányzat (Petőfi, Táncsics, Kossuth, Pápai, Pille 

utca), amelyet megnyert, így 5 utca újulhatott meg. Az utak felújítása azóta 

megtörtént.  Köszönöm a lakók támogatását, és azt, hogy probléma nélkül tűrték a 

zajos munkákat. Külön kiemelném Ádám András, és Freund Józsefné segítő 

közreműködését, akik áramot biztosítottak és helyet szolgáltattak az önkormányzat 
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munkaeszközeinek tárolására saját udvarukban. Köszönöm továbbá Haraszti Imrének 

és Tepper Emilnek, akik az útpadkát helyre állították.  

7.) A nyári szünetben megtörtént az óvoda egyik termének parkettacseréje, meszelése, és 

a mosogató vizesblokk felújítása. Az iskolában belső meszelést, illetve lambéria cserét 

hajtottunk végre, valamint felújítottuk a régi szekrényeket. A Pápai utca 1. szám alatti 

önkormányzati ingatlan (volt Rőth ház) felújítása is befejeződött. 

8.) A zöldterületek, futballpálya, temetők, utcák, közterek rendszeres karbantartása sok 

munkát, időt és energiát igényelt, de legjobb tudásunk szerint végeztük. 

9.) Júliusban megtartottuk a falunapot, amelynek nagy sikere volt. Szeptemberben pedig a 

„Mi falunk a legjobb” program keretében nagyszabású rendezvényt szerveztünk, 

amelyen részt vettek a Felvidékről érkező vendégeink is, és megünnepeltük a 

tánccsoport 45 éves fennállásának évfordulóját. A rendezvénynek kistérségi szinten is 

nagyon jó visszhangja volt, a verseny eredményhirdetése márciusban várható. 

Köszönet illeti a Német Kisebbségi Önkormányzatot, a helyi civil szervezeteket és a 

vállalkozókat rendezvény támogatásáért. Köszönöm továbbá Freund Vendelnének és 

Pintér Zsuzsának a szervezésben nyújtott sok segítséget.  

10.) Év közben több bejelentés érkezett veszélyes, kiszáradt vagy tőkorhadt fákról. A vasút 

mellett egy több, mint harminc méteres hársfát, a patak parton volt egy száraz nyárfát 

vágtunk ki, illetve az egész sétányt megtisztítottuk. A Fenyves utcában két darab 

fenyőfát, a volt majolikagyár fala mellett öt darab veszélyes fát vágtunk ki, amelyet 

arra rászorulóknak adtunk téli tüzelő gyanánt.  

11.) Közvilágítás bővítést is végrehajtottunk a községben. A Lehel utca végén elkészült 

lépcsőt is megvilágítottuk egy közvilágítási lámpával. A Hölgykő utca végén egyet, a 

Turista utcában két darab közvilágítási lámpát telepítettünk. 

12.) A Mohácsi és Lehel utca közötti földutat lemurváztuk és a csapadékvizet az út alsó 

felén elvezettük. A Béke utca sarkánál is elhelyeztünk egy közvilágítási lámpát és a 

kereszthez éjszakai díszvilágítást teszünk majd.  

13.) A Templom előtt lévő vízelvezető árkot kiköveztük. A Béke utcában, a Napórás ház 

előtt a széttört keresztet felújítottuk. Itt szeretném megköszönni Koppányi Bélának 

önzetlen segítő munkáját a kereszt felújításában. Több árajánlatot is kértünk a 

felújításra, azok hozzávetőleg 400.000 forintról szóltak. Koppányi Béla a munkát 

társadalmi munka keretében végezte. 

14.) Vasúti hídon a magasságkorlátozás jelzőtáblát újrafestettük a balesetveszély elkerülése 

érdekében. 

15.) A képviselő-testület már döntött a Művelődési Ház lépcsőjének felújításáról, amely 

egyúttal a bejárat akadálymentesítését is jelentené. Ennek megvalósítása csak az 

időjárás függvénye. A Művelődési Ház nyílászárói cseréjéről most tárgyal a képviselő-

testület. 

16.) A Művelődési Házban lévő konyha felújítása folyamatban van, 75 %-os 

készültségben. A konyhát nem az önkormányzati dolgozók részére, hanem 

rendezvényekre, illetve tankonyhának építjük.  

 



Köszönöm a közmunkások egész évi munkáját, nagy szerepük volt a község szépítésében.  

 

Köszönöm az intézményvezetőknek, a kisebbségi önkormányzatoknak, az egyháznak, a civil 

szervezeteknek, hogy egész évben támogatták munkánkat.  

     

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi munkájáról szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

 

Városlőd, 2009. november 14. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. november 24-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: 16/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 24-én 

17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke és 

 Freund Tamás önkormányzati képviselők. 

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 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

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

alapján megállapította, hogy a képviselők közül 8 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, így a 

testület határozatképes. 

A lakosság részéről megjelent 43 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A közmeghallgatást 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 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a meghívóban szereplő napirendet. 

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 2009. 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 8 szavazattal, 0 

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

beszámolót. 

2.) Napirend: Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Dr. Roth Mihály Városlőd Község díszpolgára előadta, hogy véleménye szerint a 8. számú 

főúton nincs megfelelő tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy Városlőd irányába hol kell 

lekanyarodni, így többen eltévedhetnek, akik Veszprém felől Városlődre kívánnak jönni. 

Polgármester előadta, hogy beszél majd a Közútkezelő Kht. vezetőjével, hogy lehetőség 

szerint helyezzenek ki egy Városlőd feliratú táblát a lekanyarodó sáv kezdete előtt. 

Tokolics Tibor városlődi lakos előadta, hogy a vasútállomásnál, a Strandvölgy és a Petőfi 

utca kereszteződésében a vasútállomásnál a kereszteződés nincs kitisztítva, nincsenek a 

bokrok kivágva, így nem lehet belátni azt, a közlekedés szempontjából veszélyes. 

Polgármester előadta, hogy ki fogja tisztíttatni a kereszteződést. 

Csomai Tiborné városlődi lakos előadta, hogy a közvilágítás a Kossuth utcán a Feketéék 

házától a Fenyves kocsmáig nem működik, az utcában teljes sötétség van. 

Polgármester előadta, hogy az áramszolgáltató sajnálatos módon egyáltalán nem foglalkozik 

a közvilágítás hibáinak bejelentésével, még annak ellenére sem, hogy a bejelentéseket 

telefonon, emailben, a szolgáltató honlapján erre rendszeresített felületen, illetve levélben is 

megtettük. Sokszor, öt-hat alkalommal is be kell jelenteni egy zavaró hibát, mire azt 

megjavítják, és eközben néha egy-két hónap is eltelik. Előadta, hogy nem csak az 

önkormányzatnak van lehetősége e hibákat bejelenteni, azt a helyi lakosok is megtehetik, így 



kérte a lakosságot, hogy e hibákat ne az önkormányzathoz, hanem közvetlenül a 

szolgáltatóhoz jelentsék be az ingyenesen hívható telefonszámon. 

Galambos Istvánné városlődi lakos előadta, hogy a Rózsa utcában rossz minőségű az út, és a 

teherautók felhordják rá a földet. Kérte, hogy az önkormányzat tetesse rendbe. 

Polgármester válaszában előadta, hogy erre az időjárás miatt csak tavasszal lesz lehetőség. 

Staubné Pintér Edit városlődi lakos kérdezte, hogy a Pápai utca vízmű felőli földútját mikor 

aszfaltozza le az önkormányzat. 

Polgármester válaszában kifejtette, hogy ez nagyban attól függ, hogy mikor lesz ilyen 

pályázati lehetősége az önkormányzatnak, saját erőből ugyanis nem lenne erre lehetőség. Az 

idei évben 5 utat, e ciklus alatt összesen 7 utat újított fel az önkormányzat. Sajnos egyszerre 

nincs mindenre lehetőség, de folyamatosan haladnak a felújítások. 

Baumgartner Andrea városlődi lakos előadta, hogy a Mohácsi utca Nagy Lajos király utca 

kereszteződésében nincs megfelelően rendezve a forgalmi rend, mert semmilyen jelzőtábla 

nem található ott. Véleménye szerint szükséges lenne a Mohácsi utcába egy elsőbbségadás 

kötelező táblát kihelyezni. 

Polgármester megköszönte az észrevételt. Elmondta, hogy vannak nem használt jelzőtáblák 

az önkormányzatnál, így a holnapi napot kihelyeztet egyet. 

Holczer Gábor az Általános Művelődési Központ Igazgatója előadta, hogy a Fenyves 

utcában található éles kanyar a szűk út miatt beláthatatlan, így nagyon veszélyes az ifjúsági 

tábor felé sétáló gyermekekre nézve. Kérte a polgármestert, hogy lehetőség szerint 

forgalomsegítő tükröt telepíttessen a Fenyves utcába. 

Staubné Ferenczi Ilona városlődi lakos kérdezte, hogy mikor várható Városlődön a szelektív 

hulladékgyűjtés lehetőségének bevezetése. 

Polgármester előadta, hogy a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. korábban megkereste az 

önkormányzatot, hogy jelöljön ki helyszínt a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek. Ezt a 

képviselő-testület megtette, a körjegyző közterület használati engedélyt adott ki, de a 

megvalósítás, azaz a hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése, még a Zrt. részéről várat magára. 

Pataki Mihályné városlődi lakos kérdezte, hogy működik-e még a városlődi polgárőrség, 

ugyanis több rongálás történt az elmúlt időszakban, például bedobálták a református imaház 

ablakait, feldöntötték a szobrot az alsótemetővel szemben. 

Polgármester előadta, hogy a polgárőrség működik, csak sajnos nem elég hatékonyan, 

aminek az elnök szerint az alulfinanszírozottság az oka. Polgármester véleménye szerint 

azonban a képviselő-testület kellő összegű támogatásban részesítette a polgárőrséget, csak 

sajnos a támogatás elköltése nem volt racionalizálva. Előadta, hogy a jövő évben az 

önkormányzat ismét támogatja a polgárőrséget, azonban nagyobb figyelmet fordít majd a 

támogatás felhasználására. 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a közmeghallgatást 18.15 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


