VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 17/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.december 9-én 18.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
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
A lakosság részéről megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
12 fő a mellékelt jelenléti ív szerint
Csekényi István polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Polgármester a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 3 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 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 126/2016. (XII.9.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 9-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 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 127/2016. (XII.9.) 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.
Kutrik Gábor városlődi lakos a közlekedéssel kapcsolatosan jelezte, hogy a községben több
helyről hiányoznak a 30-as sebességkorlátozó táblák, ezt át kellene vizsgálni. Elmondta, hogy
tapasztalata szerint gyakran száguldoznak a község útjain, ez ellen kellene tenni.
Kutrik Gáborné városlődi lakos hozzátette, hogy gyakran csakúgy elsüvítenek a buszok a
házuk előtt.
Csekényi István polgármester válaszában elmondta, hogy a közlekedési táblák
felülvizsgálata folyamatban van, a polgárőrök végigjárták a falut és összeírták, hogy honnan
milyen tábla hiányzik, illetve mi van megfakulva. Ez alapján megkérjük az árajánlatot és
elvégezzük a cseréket, kihelyezéseket. Polgármester elmondta, hogy mindig az adott közút
kezelője az illetékes a táblák kérdésében, a Kossuth Lajos utcában a Magyar Közút.
Weisz Tibor alpolgármester hozzátette, hogy a forgalmat feleslegesen lassítani sem szabad,
mert ez is környezetszennyező, illetve nincs hasznára a közlekedésnek sem.
Csekényi István polgármester invitált mindenkit a 2017.február 24-25-én megrendezésre
kerülő svábbálba.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 18.30 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

