
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 Csehbánya Község Önkormányzata és Városlőd 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek tagjait a képviselő-testületek 

2009. június 23-án (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános, együttes ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1. a.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 18/2009. (V. 20.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

 Előadó: Huiber György polgármester 

b.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az 

éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendeletének 

módosításáról. 

 Előadó: Huiber György polgármester 

2. a.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 36/2009. (V. 26.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

b.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az 

éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendeletének 

módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2009. június 22. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Tárgy: 

a.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 18/2009. (V. 20.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

b.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Huiber György polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt határozatában döntött 

az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi 

központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. 

rendeletben kiírt „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 

korszerűsítésének támogatása” című pályázatban történő részvételről. A képviselő-testület a 

pályázati önrész összegét ötmillió forintban állapította meg. A képviselő-testület utasításának 

megfelelően pályázatainkat az Újtelep utca, valamint a Fő utca egy része útburkolatának 

felújítására határidőben benyújtottuk. 

A Magyar Államkincstár VES-451458/2/2009. és VES-451459/2/2009. ügyiratszámú 

leveleiben hiánypótlásra hívta fel önkormányzatunkat. A hiánypótlási felhívásokban – 

amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik – leírták, hogy a képviselő-testület címben 
megjelölt határozatát ki kell egészíteni az felújításra váró utcák megnevezésével, a saját 

forrás, a támogatás és a fejlesztés összköltségével. 

A Magyar Államkincstár fenti hiánypótlási felhívásaiban kérte továbbá, hogy az 

önkormányzat költségvetésének kivonatát – amely tartalmazza a saját forrás biztosítását a 

pályázat és az utcák megnevezésével, a saját forrás összegének megadásával - csatoljuk 

pályázatunkhoz. 

A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásainak megfelelően az alábbi határozati 

javaslatot, illetve az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjesztem 

a képviselő-testület elé: 

Csehbánya Község Önkormányzat …/2009. (VI. 23.) számú Kt. határozata: 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2009. (V. 20.) számú 

határozatát visszavonja, egyúttal az alábbi határozatot hozza: 

CSEHBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 

e-mail:csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu 

          

       



Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 

valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát az alábbiakban felsorolt önkormányzati belterületi 

közutak felújítására nyújtja be, az ott megjelölt saját forrás és támogatási összeggel, 

valamint fejlesztési összköltséggel: 

Felújítandó út: 
Saját forrás 

összege: 

TEUT 

támogatás 

összege: 

Fejlesztés összköltsége: 

Csehbánya, Fő 

utca 
2.580.683,- Ft 2.580.683,- Ft 5.161.366,- Ft 

Csehbánya, 

Újtelep utca 
2.571.317,- Ft 2.571.317,- Ft 5.142.634,- Ft 

Összesen: 5.152.000,- Ft 5.152.000,- Ft 10.304.000,- Ft 

A képviselő-testület a saját forrás összegét – a támogatás elnyerése esetén – 2009. 

évi költségvetése terhére a pályázati cél megvalósítására előirányozza. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 

amelynek költségeit legfeljebb hatszáznyolcvannégyezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Huiber György 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csehbánya, 2009. június 22. 

  Huiber György 

  polgármester 

 



Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2009. (VI. 24.) rendelet-tervezete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendelet módosításáról 

Rendelet száma: 4/2009. (VI. 24.) 

Rendelet kihirdetésének napja: 2009. június 24. 

Rendelet hatálybalépésének napja: 2009. június 24. 



Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdése valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

1. § 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) 

rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi 

költségvetésének  

a) kiadási főösszegét 41 840 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét 41 840 ezer forintban állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 10 982 ezer forint. Ezen 

kiadások kimutatását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.” 

3. § 

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat általános tartaléka 4 088 ezer forint.” 

4. § 

(1) A Rendelet 1.) számú melléklete helyébe e rendelet 1.) számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2.a) számú melléklete helyébe e rendelet 2.a) számú melléklete lép. 

(3) A Rendelet 4.) számú melléklete helyébe e rendelet 4.) számú melléklete lép. 

5. § 

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

 Huiber György Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 



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: 

a.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 36/2009. (V. 26.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

b.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt határozatában döntött 

az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi 

központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. 

rendeletben kiírt „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 

korszerűsítésének támogatása” című pályázatban történő részvételről. A képviselő-testület a 

pályázati önrész összegét ötmillió forintban állapította meg. A képviselő-testület utasításának 

megfelelően pályázatainkat a Kossuth utca, a Táncsics utca valamint a Pápai utca 

útburkolatainak részleges felújítására határidőben benyújtottuk. 

A Magyar Államkincstár VES-451448/2/2009., VES-451449/2/2009. és VES-451450/2/2009. 

ügyiratszámú leveleiben hiánypótlásra hívta fel önkormányzatunkat. A hiánypótlási 

felhívásokban – amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik – leírták, hogy a képviselő-

testület címben megjelölt határozatát ki kell egészíteni az felújításra váró utcák 

megnevezésével, a saját forrás, a támogatás és a fejlesztés összköltségével. 

A Magyar Államkincstár fenti hiánypótlási felhívásaiban kérte továbbá, hogy az 

önkormányzat költségvetésének kivonatát – amely tartalmazza a saját forrás biztosítását a 

pályázat és az utcák megnevezésével, a saját forrás összegének megadásával - csatoljuk 

pályázatunkhoz. 

A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásainak megfelelően az alábbi határozati 

javaslatot, illetve az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjesztem 

a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (VI. 23.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2009. (V. 26.) számú 

határozatát visszavonja, egyúttal az alábbi határozatot hozza: 
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Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 

valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát az alábbiakban felsorolt önkormányzati belterületi 

közutak felújítására nyújtja be, az ott megjelölt saját forrás és támogatási összeggel, 

valamint fejlesztési összköltséggel: 

Felújítandó út: 
Saját forrás 

összege: 

TEUT 

támogatás 

összege: 

Fejlesztés összköltsége: 

Városlőd, 

Kossuth utca 
1.210.202,- Ft 1.210.202,- Ft 2.420.404,- Ft 

Városlőd, Pápai 

utca 
1.086.393,- Ft 1.086.393,- Ft 2.172.786,- Ft 

Városlőd, 

Táncsics utca 
1.005.379,- Ft 1.005.379,- Ft 2.010.758,- Ft 

Összesen: 3.301.974,- Ft 3.301.974,- Ft 6.603.948,- Ft 

A képviselő-testület a saját forrás összegét – a támogatás elnyerése esetén – 2009. 

évi költségvetése terhére a pályázati cél megvalósítására előirányozza. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 

amelynek költségeit legfeljebb háromszáznegyvenezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2009. június 22. 

  Csekényi István 

  polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2009. (VI. 24.) rendelet-tervezete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendelet módosításáról 

Rendelet száma: 4/2009. (VI. 24.) 

Rendelet kihirdetésének napja: 2009. június 24. 

Rendelet hatálybalépésének napja: 2009. június 24. 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdése valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendeletének módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

1. § 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) 

rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi 

költségvetésének  

a) kiadási főösszegét 340 325 ezer Ft-ban,  

b) bevételi főösszegét 340 325 ezer Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 11 832 ezer forint. 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata: 2 085 ezer forint,  

- a felújítások előirányzata 8 698 ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  

támogatások előirányzata 1 049 ezer forint.” 

3. § 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (3) Az önkormányzat tartaléka 5 397 ezer forint, amelyből: 

- céltartalék:  3 397 ezer forint 

- általános tartalék: 2 000 ezer forint.” 

4. § 

(1) A Rendelet 1.) számú melléklete helyébe e rendelet 1.) számú melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2.a) számú melléklete helyébe e rendelet 2.a) számú melléklete lép. 

(3) A Rendelet 4.) számú melléklete helyébe e rendelet 4.) számú melléklete lép. 



5. § 

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 



Városlőd Község Önkormányzat és 

Csehbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testületei 

 

2009. június 23-i 

rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének anyaga 



Városlőd Község Önkormányzat és 

Csehbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testületei 

8445 Városlőd, Templom tér 4. 

Szám: 11/2009. 

 8/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületeinek 2009. június 23-án 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános, 

együttes üléséről. 

Jelen voltak: 

CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

RÉSZÉRŐL: 

 

 Huiber György polgármester 

 Springmann Mihály alpolgármester 

 Straub Dávid és 

 Szolnoki Gyula önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Horváth Attila és  

 Migray Ákos önkormányzati képviselő 

 VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

RÉSZÉRŐL: 

 Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

 



MEGHÍVOTTAK: 

Dobosi Gergely körjegyző 

Földvári Erzsébet, Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Horváth Iván, Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A MEGHÍVOTTAK KÖZÜL MEGJELENT, ÉS MINDEN NAPIRENDI PONT 

TÁRGYALÁSÁNÁL JELEN VOLT:  

Dobosi Gergely körjegyző 

Csekényi István polgármester – az együttes testületi ülés vezetője – köszöntötte a rendkívüli, 

nyilvános, együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy Városlőd Község Önkormányzatának képviselői közül 7 fő megjelent, 3 

fő távolmaradt, Csehbánya Község Önkormányzatának képviselői közül 4 fő megjelent, 2 fő 

pedig távol maradt, így a képviselő-testületek határozatképesek. 

A rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő javasolt 

napirendet fogadják el. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 

7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 42/2009. (VI. 23.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületei 2009. június 23-i rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendje: 

1.a.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 18/2009. (V. 20.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

 Előadó: Huiber György polgármester 

b.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendeletének 

módosításáról. 

 Előadó: Huiber György polgármester 

2.a.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 36/2009. (V. 26.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

b.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és az 

éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendeletének 

módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 



Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi javaslatot 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellet, a 26/2009. (VI. 23.) számú határozatával elfogadta. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.a.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 18/2009. (V. 20.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

Előadó: Huiber György polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Csekényi István polgármester javasolta, hogy 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el. 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett 

és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Csehbánya Község Önkormányzat 27/2009. (VI. 23.) számú Kt. határozata: 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2009. (V. 20.) számú 

határozatát visszavonja, egyúttal az alábbi határozatot hozza: 

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 

valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát az alábbiakban felsorolt önkormányzati belterületi 

közutak felújítására nyújtja be, az ott megjelölt saját forrás és támogatási összeggel, 

valamint fejlesztési összköltséggel: 

Felújítandó út: 
Saját forrás 

összege: 

TEUT 

támogatás 

összege: 

Fejlesztés összköltsége: 

Csehbánya, Fő 

utca 
2.580.683,- Ft 2.580.683,- Ft 5.161.366,- Ft 

Csehbánya, 

Újtelep utca 
2.571.317,- Ft 2.571.317,- Ft 5.142.634,- Ft 

Összesen: 5.152.000,- Ft 5.152.000,- Ft 10.304.000,- Ft 



A képviselő-testület a saját forrás összegét – a támogatás elnyerése esetén – 2009. 

évi költségvetése terhére a pályázati cél megvalósítására előirányozza. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 

amelynek költségeit legfeljebb hatszáznyolcvannégyezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Huiber György 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

1.b.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 17.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Huiber György polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Csekényi István polgármester javasolta, hogy 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő rendelet-

tervezetet fogadja el. 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett 

és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



2.a.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 36/2009. (V. 26.) számú Kt. 

határozatának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Csekényi István polgármester javasolta, hogy 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 

7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 43/2009. (VI. 23.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2009. (V. 26.) számú 

határozatát visszavonja, egyúttal az alábbi határozatot hozza: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 

valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát az alábbiakban felsorolt önkormányzati belterületi 

közutak felújítására nyújtja be, az ott megjelölt saját forrás és támogatási összeggel, 

valamint fejlesztési összköltséggel: 

Felújítandó út: 
Saját forrás 

összege: 

TEUT 

támogatás 

összege: 

Fejlesztés összköltsége: 

Városlőd, 

Kossuth utca 
1.210.202,- Ft 1.210.202,- Ft 2.420.404,- Ft 

Városlőd, Pápai 

utca 
1.086.393,- Ft 1.086.393,- Ft 2.172.786,- Ft 

Városlőd, 

Táncsics utca 
1.005.379,- Ft 1.005.379,- Ft 2.010.758,- Ft 

Összesen: 3.301.974,- Ft 3.301.974,- Ft 6.603.948,- Ft 

A képviselő-testület a saját forrás összegét – a támogatás elnyerése esetén – 2009. 

évi költségvetése terhére a pályázati cél megvalósítására előirányozza. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 



amelynek költségeit legfeljebb háromszáznegyvenezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.b.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2009. (II. 20.) rendeletének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Csekényi István polgármester javasolta, hogy 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő rendelet-

tervezetet fogadja el. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 

7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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

ülést 17.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Huiber György 

 polgármester polgármester 

  Dobosi Gergely 

  körjegyző 


