
 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. május 25-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Templom tér 

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékeléséről.  

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Dobosi Gergely 

körjegyző 

2.) Előterjesztés az árvíz okozta károk helyreállításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

3.) Előterjesztés a Gyermeknapi rendezvény támogatásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 
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4.) Előterjesztés a 2010. évi Falunap időpontjának és költségvetésének meghatározásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

5.) Előterjesztés a Kossuth utcai vízelvezető árok kiváltásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

 

 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. május 20. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd-Csebánya Körjegyzőség szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 



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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékelésről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A körjegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést, amely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület az átfogó értékelést tekintse át, tárgyalja meg fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 20. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 
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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 árvíz okozta károk helyreállításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2010. május 16-ától kezdődő rendkívül intenzív esőzések miatt a község több részét 

elárasztotta a csapadékvíz, amely komoly károkat okozott. Elsősorban a Kálvária völgyi 

záportározó gátja károsodott, a több száz hektárnyi külterületi ingatlanról a tóba folyó víz miatt a 

vízszint megemelkedett, a gát a vizet nem tudta tartani, így azon átbukott. Az átfolyás 

következtében a gát melletti utat folyamatosan alámosta a víz, az apasztó betonelemet széttörte, 

félő volt, hogy a gát teljesen átszakad, ekkor 10-12 ezer köbméter víz zúdult volna még a falura. 

Az erős vízfolyás három hidat megsemmisített, egyet erősen megrongált. A Strandvölgy utca 

útburkolatának alapját több helyen teljesen alámosta, így a burkolat széttöredezett, az útburkolat 

azonban más helyeken is megrongálódott. Több községbeli árokból a víz kimosta a 

betonelemeket, csöveket. 

A károk helyreállítására, illetőleg a szükséges védekezési kiadások megtérítésére a Közép-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtottuk vis maior igényünket, reméljük, azt a 

Tanács pozitívan bírálja el. Ebben önkormányzati önrészként 1,5 millió megfizetését vállaltuk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegű önrészt az árvíz okozta károk 

helyreállítására biztosítsa 2010. évi költségvetése terhére. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árvíz okozta károk 

helyreállítására és a szükséges védekezési kiadások megtérítésére 2010. évi 

költségvetése terhére 1,5 millió forintot előirányoz. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 20. 

 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 Gyermeknapi rendezvény támogatásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2010. május 29-én Gyermeknapi rendezvényt 

szervez színes gyermekprogramokkal, amelyhez kérte az önkormányzat anyagi támogatását. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a gyermeknapi rendezvényt 2010. évi költségvetése terhére 

150 ezer forinttal támogassa. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁMK városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda szervezésében 2010. május 29-én megrendezésre kerülő 

Gyermeknapi rendezvényt 2010. évi költségvetése terhére 150 ezer forinttal támogatja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 20. 

 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 2010. évi Falunap időpontjának és költségvetésének meghatározásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az illetékes szervezetekkel és személyekkel lefolytatott előzetes egyeztetések alapján javaslom, 

hogy a képviselő-testület Városlőd Község 2010. évi Falunapját 2010. július 31-ére (szombat) 

tűzze ki. Javaslom továbbá, hogy a Falunap költségvetését legfeljebb 300 ezer forintban állapítsa 

meg a költségvetési rendeletben meghatározott és rendelkezésre álló reprezentációs kiadások 

terhére.  

 

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

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 2010. évi 

Falunapját 2010. július 31-én (szombat) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 400 ezer forintban határozza 

meg 2010. évi költségvetése terhére. 

 

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, 2010. május 21. 
 

 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 Kossuth utcai vízelvezető árok kiváltásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kossuth utcai vízelvezető árok állaga az utóbbi időben jelentősen romlott, és esztétikailag is 

kifogásolható, így véleményünk szerint szükséges lenne a csapadékvíz elvezető rendszer 

felújítása. Álláspontunk szerint a legjobb megoldás a zárt rendszerű vízelvezetés kialakítása 

lenne, azaz a jelenlegi nyílt árkok becsövezése és betemetése. Ez biztosítaná a víz megfelelő 

elvezetését, továbbá eltűnne az út melletti mély árok, amely közlekedésbiztonsági szempontból is 

javulást jelenthetne, esetleg a későbbiekben megfelelő gyalogút lenne kialakítható. 

Az előzetes becslések alapján a teljes vízelvezető árok felújítása 300 ezer forintba kerülne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön a vízelvezető árok felújításáról. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd Kossuth utcai 

csapadékvíz elvezető árkot 2010. évi költségvetése terhére legfeljebb 300 ezer forint 

összegben zárt rendszerre kiváltja, a csapadékvíz elvezető rendszert felújítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. május 21. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. május 25-i 

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: 5/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én 17.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők 

Távolmaradt képviselők: 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 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, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális ügyintézője 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Az első napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

 Baumgartner Andrea, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális ügyintézője 

A napirend előtti tárgyaláson jelen volt: 

 Lovay Miklós, a LAROCO MSC szervező bizottsági tagja 
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Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és 

a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent 4 fő távolmaradt, így 

a testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

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

javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 26/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 25-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Dobosi Gergely 

körjegyző 

2.) Előterjesztés az árvíz okozta károk helyreállításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

3.) Előterjesztés a Gyermeknapi rendezvény támogatásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

4.) Előterjesztés a 2010. évi Falunap időpontjának és költségvetésének 

meghatározásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

5.) Előterjesztés a Kossuth utcai vízelvezető árok kiváltásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 



NAPIREND ELŐTT 

Polgármester köszöntötte a Laroco MSC képviseletében Lovay Miklós urat, a Dunántúli Rally 

Trophy 2010 szervezőbizottságának tagját. Előadta, hogy véleménye szerint a rallyszervezők 

meglehetősen későn érkeztek az önkormányzat engedélyét kérni a II. Városlőd Kupa 

megszervezéséhez, és a közutak biztosításához. Kérte a szervezőbizottság tagját, hogy öt percben 

nyújtson tájékoztatást a rally futam szervezéséről. 

Lovay Miklós elnézést kért a késői tájékoztatásért. Előadta, hogy az elmúlt évben rendezett I. 

Városlőd Kupán látottak szerint kívánják megszervezni a II. Városlőd Kupát, azzal a 

különbséggel, hogy az eredményhirdetés nem az Iglauer Parkban, – mivel a verseny időpontjában 

épp teltház van – hanem a kislődi kalandparkban lesz. Előadta, hogy a verseny június 6-án kerül 

megrendezésre, előző nap pedig pályabejárást tartanak. Az érintett közutak lezárására június 6-án 

9.00 órától 19.00 óráig lenne szükség, de a buszközlekedés két járat kivételével egész nap 

biztosított marad. Előadta még, hogy a tavalyi évi felajánlásuknak megfelelően a helyszín 

biztosításáért az idei évben is felajánlanak 150 ezer forint összegű támogatást az 

önkormányzatnak valamely rendezvényére. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy a volán társaságokkal mindenképpen 

egyeztetni szükséges. 

Lovay Miklós válaszában elmondta, hogy az egyeztetések már a fentieknek megfelelően 

megtörténtek. 

József Károly önkormányzati képviselő elmondta, hogy a települést nagy károk érték az elmúlt 

időszak időjárási viszontagságai miatt, így kérte, hogy amennyiben lehetősége van a 

szervezőknek magasabb összeggel támogassák a települést. 

Lovay Miklós válaszában kifejtette, hogy a bevételeik a jelentkezők számától függnek, így 

magasabb összegű támogatást előre nem tud ígérni, de amennyiben bevételeik úgy alakulnak, a 

támogatás növelése elképzelhetővé válik. Egyelőre a fenti összegű támogatást garantálja. 

Polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a LAROCO 

MSC Városlőd településen 2010. június 5-6-án rally futamot szervezzen. 

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy a gazdasági társaság teljes körű felelősséget vállal a 

rally 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 rally 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 

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

a fentiekben előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 27/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a LAROCO 

MSC Városlőd településen 2010. június 5-6-án rally futamot szervezzen. 

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy a gazdasági társaság teljes körű felelősséget vállal a 

rally 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 rally 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 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd és Csehbánya Községek 

Körjegyzőségének szociális- és gyámügyi ügyintézője az előterjesztésben foglaltak szerint 

részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. 

évi végrehajtásáról.  

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

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló szóló beszámolót 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 28/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2009. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

 



2.) Napirend: Előterjesztés az árvíz okozta károk helyreállításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester megköszönte az árvíz elleni védekezésben aktív szerepet vállalók munkáját. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat már benyújtotta a vis maior pályázatot. 

Ennek kapcsán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei már ellenőrizték a bejelentés 

valódiságát, és megállapították, hogy a leírtak a valóságnak megfelelnek. Elmondta, hogy reméli, 

a központi költségvetésből elegendő pénzösszeg kapható az okozott károk helyreállítására, illetve 

a védekezésre. Ehhez azonban az önkormányzatnak is a saját forrást kell biztosítania, amit a 

határozati javaslat is tartalmaz.  

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 29/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árvíz okozta károk 

helyreállítására és a szükséges védekezési kiadások megtérítésére 2010. évi 

költségvetése terhére 1,5 millió forintot előirányoz. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a Gyermeknapi rendezvény támogatásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy reményei szerint az önkormányzattól kért, és az előterjesztésben 

szerepeltetett támogatási összeg bőven meghaladja a szükséges és felhasználásra kerülő 

pénzösszeget, mert a maradék a Falunapon válik felhasználhatóvá. Ez attól függ, hogy az óvoda 

kitől tud még támogatást kérni. 



Peidl Antalné önkormányzati képviselő előadta, hogy nem hiszi, hogy túl sok pénz megmaradna 

az előterjesztésben szereplő támogatási összegből. Az óvoda kért ugyan támogatást több 

forrásból, de konkrét támogatási összeget egyik szervezet sem mondott még eddig Csehbánya 

Község Önkormányzatán kívül, aki 15 ezer forinttal támogatja a Gyermeknap megrendezését. A 

sok program miatt a kiadások is megnövekedtek. A babakiállítás 15 ezer forintba, az ugráló vár 

60 ezer forintba, a bográcsozáshoz a hús kb. 40 ezer forintba, a gyékényfonó bemutatója 10 ezer 

forintba, a bűvész bemutatója 15 ezer forintba, a bohócműsor 15 ezer forintba kerül majd. 

Körjegyző előadta, hogy bevételre is számíthat az óvoda, mivel a bográcsban készített pörköltet 

árusítják majd, amiből vélhetően az összes alapanyag árát fedezni tudják. 

Peidl Antalné elmondta, hogy reményeik szerint a most megállapításra kerülő támogatásból az 

őszi óvodai bál megszervezésére is tudnak tartalékolni. 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 30/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁMK városlődi Német 

Nemzetiségi Óvoda szervezésében 2010. május 29-én megrendezésre kerülő 

Gyermeknapi rendezvényt 2010. évi költségvetése terhére 150 ezer forinttal támogatja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés a 2010. évi Falunap időpontjának és költségvetésének 

meghatározásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 



Városlőd Község Önkormányzat 31/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 2010. évi 

Falunapját 2010. július 31-én (szombat) tartja. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését legfeljebb 400 ezer forintban határozza 

meg 2010. évi költségvetése terhére. 

 

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 

5.) Napirend: Előterjesztés a Kossuth utcai vízelvezető árok kiváltásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy a kiváltás olyan csövekkel történne, mint a Templom téren, ezek most 

is láthatók, mert még nincsenek beépítve. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy a Kossuth utcai vízelvezető árok 

meglehetősen régen, valamikor az 1970-es években készült, azóta állaga meglehetősen 

megromlott, a nagy esőzések ideje alatt az utcán hömpölygő vizet nem képes elvezetni, így 

véleménye szerint valóban nagy szükség van a csapadékvíz elvezető rendszer kiváltására. 

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

az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint döntsön a Kossuth utcai csapadékvíz 

elvezető rendszer kiváltásáról. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal,0  

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 



Városlőd Község Önkormányzat 32/2010. (V. 25.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd Kossuth utcai 

csapadékvíz elvezető árkot 2010. évi költségvetése terhére legfeljebb 300 ezer forint 

összegben zárt rendszerre kiváltja, a csapadékvíz elvezető rendszert felújítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános testületi ülést 19.30 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


