
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. szeptember 30-án (csütörtök) 17.30 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

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

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

2.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely 

körjegyző 

3.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Házirendjének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének 

munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 
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5.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési Programjának 

módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 

 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. szeptember 22. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Általános Művelődési Központ igazgatója 

 



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: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a értelmében a polgármester 

szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a képviselő-testületet az Önkormányzat gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről. 

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell: 

 1.) feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését 

 2.) működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását, 

 3.) tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulását, 

 4.) a tartalékok alakulását. 

A fenti kötelezettségből fakadóan az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről az alábbi tájékoztatást nyújtom: 

 

1.) Feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 

2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 

10.) rendelet módosításáról szóló 3/2010. (X. 1.) rendelet-tervezete (továbbiakban: 

rendelet-tervezet), ezen belül számszerűsítve annak 2. és 3. számú mellékletei 

tartalmazzák.  

A fenti mellékletekből látható, hogy a feladatellátás előirányzatai, azok pénzügyi 

teljesítése hozzávetőlegesen 50 %-os mértékben alakult.  

 

2.) Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 2., 3. és 4. 

számú mellékletei tartalmazzák, miszerint a teljesítés a bevételek tekintetében 54 %-os, a 

működési kiadások tekintetében körülbelül 51,6 %-os, míg a felhalmozási kiadások 

tekintetében 43 %-os.  

 

3.) A kiadások és bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. A 

bevételek az eredeti előirányzathoz képest 54 %-ban, míg a kiadások 48 %-ban 

teljesültek.  

 

4.) A tartalékok alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében 

a tartalék, az eredeti előirányzathoz képest 5 675 ezer forintra nőtt. 
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Bevételek:  

 

Az alaptevékenység bevételei, azaz a tábor térítési díja, étkezések díja az előirányzathoz képest 

36,9 %-os mértékben realizálódtak. A rövid lejáratú bankbetétek után az Önkormányzat 79 ezer 

forintot kapott. Az egészségügyi alapellátás biztosítására a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 

nyújtott finanszírozást, összesen 8 036 ezer forint összegben, ebből a háziorvos finanszírozására 

6 230 ezer forintot, a védőnő finanszírozására 1 806 ezer forintot.  

Csehbánya község önkormányzata az iskola és óvoda fenntartásához, valamint a körjegyzőség 

működéséhez eddig 2 500 ezer forinttal járult hozzá.  

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól iskola, óvoda és könyvtár fenntartásához 14 785 

ezer forint támogatást kaptunk. A körjegyzőség bevételét növelte az országgyűlési képviselő 

választásra kapott normatíva 472 ezer forint összegben, valamint a települési és területi 

kisebbségi önkormányzati választásra kapott 65 ezer forint normatíva. 

 

A saját bevételek alakulása a következő: 

Vállalkozók kommunális adója: 432 e forint 

Iparűzési adó: 7 268 e forint 

Pótlékok: 1 824 e forint 

Gépjárműadó: 6 797 e forint 

Idegenforgalmi adó: 68 e forint 

Összesen: 16 389 e forint 

Az előző évi iparűzési adóerőképességünk, valamint iskola normatíva elszámolás miatt 1 234 

ezer forint központi állami támogatást (kompenzációt) utaltak számlánkra. Általános Művelődési 

Központ fenntartásához a Kislődi Önkormányzat 9 678 e forintot, a Bakonyjákói önkormányzat 2 

979 e forintot utalt át. A víziközmű elkülönített számlánkról átutaltunk a főszámlánkra 284 e 

forint. Útravaló ösztöndíjból 80 e forintot fizettünk ki a pályázatot nyert tanulók, valamint a 

mentorok részére. Biztosítottuk az óvodás és iskolás gyermekek részére az iskolatejet, melyet 

utófinanszírozással a FVM támogat. Az iskolai diáksportkör támogatási igényt nyújtott be a 

Wesselényi pályázatra, melyet 50 e forint értékben meg is nyert. Valamennyi óvodásunk részére 

háromszor bábelőadást szerveztünk, amelyet előre finanszíroztunk. Az előadások lezajlottak az 

utólagos támogatás 515 e forint  összegben a számlánkra érkezett. 

Önkormányzatunk költségvetési támogatása 91 453 ezer forint, mely összeg tartalmazza a 

normatív hozzájárulást lakosságszámhoz kötötten, feladatmutatókhoz kötötten, valamint 

átengedett SZJA-t, központosított előirányzatokat és a normatív kötött felhasználású támogatások 

90 %-át.  

 

Az önkormányzat által folyósított ellátások összegét 90 %-ban a központi költségvetés támogatta. 

Központosított előirányzat biztosította a kisebbségi önkormányzatok működését. A viziközmű 

hozzájárulást, a befizetett összeg 15 %-a erejéig szintén központosított támogatás keretében 

biztosította az állami költségvetés.  

 

A 2010. évi I. félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a bevételek fedezték a 

kiadásokat.  

 



Jelen előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010 (II. 10.) rendelet módosításáról szóló 3/2010. (X. 1.) 

rendelet-tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen 

áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni. 

A beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2010. szeptember 22. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

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 Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Staub Józsefné, 8445 Városlőd, Rózsa utca 18. 

szám alatti lakos, a Helyi Választási Bizottság tagja bejelentette összeférhetetlenségét, tekintettel 

arra, hogy a 2010. október 3-ára kitűzött önkormányzati választáson sógornője, Peidl Antalné 

képviselőjelöltként indul. Bódi Jánosné, 8445 Városlőd, Béke utca 7. és Staub Ignácné, 8445 

Városlőd, Pille utca 55. szám alatti lakosok egészégi állapotukra való hivatkozással lemondtak a 

bizottsági tagi megbízásukról. Ebből fakadóan szükséges, hogy a Képviselő-testület Staub 

Józsefné megbízását visszavonja, a további két fő lemondását tudomásul vegye, és a HVB-t 

kettő, a kisebbségi SzSzB-t egy fővel kiegészítse. 

A Képviselő-testület által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatásának 

időtartama a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

„3. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt. Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem 

választanak külön szavazatszámláló bizottságot. 

(2) A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és 

szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 

napja előtti 51. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 

indítványt.” 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi 

Választási Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni, akiket a Képviselő-testület 

választ meg. Természetesen ebben az esetben az idézett határidő nem irányadó. 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy a képviselő-testület Staub Józsefné megbízását vonja 

vissza, továbbá – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, mely szerint a 

tisztséget vállalja – a Képviselő-testület Fuchs Antal Mihályné, 8445 Városlőd, Pille utca 32. 

szám alatti lakos személyével egészítse ki a Helyi Választási Bizottságot. 
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Indítványozom, hogy a képviselő-testület Bódi Jánosné lemondását fogadja el, megbízását vonja 

vissza, továbbá – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, mely szerint a 

tisztséget vállalja – a Képviselő-testület Piltz Marianna Erzsébet, 8445 Városlőd, Petőfi utca 21. 

szám alatti lakos személyével egészítse ki a Helyi Választási Bizottságot. 

Indítványozom, hogy a képviselő-testület Staub Ignácné lemondását fogadja el, megbízását vonja 

vissza, továbbá – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, mely szerint a 

tisztséget vállalja – a Képviselő-testület Staub Józsefné, 8445 Városlőd, Rózsa utca 18. szám 

alatti lakos személyével egészítse ki a Helyi Választási Bizottságot. 

A fenti indítványok sorrendjében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület 

elé: 

 

 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Staub Józsefné, 8445 Városlőd, 

Rózsa utca 18. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Választási Bizottsági 

tagi megbízását visszavonja, tekintettel arra, hogy nevezett személy 

összeférhetetlenséget jelentett be a 2010. október 3-ára kitűzött önkormányzati 

választáson. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Választási Bizottságát kiegészíti és  

Fuchs Antal Mihályné, 8445 Városlőd, Pille utca 32. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



c.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bódi Jánosné, 8445 Városlőd, 

Béke utca 7. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Választási Bizottsági tagi 

megbízásáról való lemondását elfogadja, egyúttal megbízását visszavonja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

d.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Választási Bizottságát kiegészíti és  

Piltz Marianna Erzsébet, 8445 Városlőd, Petőfi utca 21. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

e.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Staub Ignácné, 8445 Városlőd, 

Pille utca 55. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Kisebbségi 

Szavazatszámláló Bizottsági tagi megbízásáról való lemondását elfogadja, egyúttal 

megbízását visszavonja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



 

f.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságát kiegészíti és  

Staub Józsefné, 8445 Városlőd, Rózsa utca 18. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Városlőd, 2010. szeptember 22. 

 

 Dobosi Gergely 

 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: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Házirendjének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Általános Művelődési Központ Igazgatója 264/2010. ügyiratszámú levelével megküldte az 

Általános Művelődési Központ Házirendjének módosítását. A módosítást az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező Házirend 

módosítást tekintse át, tárgyalj meg és hagyja jóvá. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 

e határozat mellékletét képező, módosított Házirendjét jóváhagyja. 

 

 

Városlőd, 2010. szeptember 23. 

 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 Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Általános Művelődési Központ Igazgatója elkészítette és 246/2010. ügyiratszámú levelével 

megküldte az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tan- és nevelési évének munkatervét. 

A munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező munkatervet 

tekintse át, tárgyalj meg és fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 

e határozat mellékletét képező, munkatervét elfogadja. 

 

 

Városlőd, 2010. szeptember 23. 

 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 Általános Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési Programjának 

módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. 

§ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

„(2) Azok az iskolák, amelyek a Kt. - e törvény 2. §-ával megállapított-70. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal 

kívánják minősíteni, értékelni, 2010. december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e 

törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai 

program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való 

eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az iskolák, melyek az általános iskola 2-4. 

évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait 

helyi tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.” 

Az Általános Művelődési Központ Igazgatója 248/2010. ügyiratszámú levelében arról 

tájékoztatott, hogy az iskola nevelőtestülete úgy döntött, hogy a második tanulmányi év végétől 

osztályzatokkal kívánja értékelni a tanulók teljesítményét az eddigi szöveges értékelés helyett, 

illetve a felső tagozaton 2011. szeptember 1-től csak szakrendszerű oktatást folytat. Ehhez az 

intézmény a Pedagógiai Művelődési Programját módosítani kell, amelyhez a fent idézett 

jogszabályi rendelkezések értelmében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Általános Művelődési Központ Igazgatója által 

előadott Pedagógiai Művelődési Program módosításhoz szíveskedjen hozzájárulni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Általános 

Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési Programja jóváhagyására, bevezetésére 

vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, miszerint az intézmény a 

tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánja 

minősíteni, illetve a felső tagozaton 2011. szeptember 1-től csak szakrendszerű oktatást 

folytat. 

 

Városlőd, 2010. szeptember 23. 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. szeptember 30-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: 8/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17.30 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

Távolmaradt képviselők: 

 Gencsy Gizella önkormányzati képviselők  

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója 

Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és 

a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 9 fő megjelent 1 fő távolmaradt, így 

a testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 
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Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot egy 

szóbeli előterjesztéssel való kisegészítéssel fogadja el. A szóbeli előterjesztés a városlődi 

Aranygyűszű Foltvarró Klub támogatás kérelméről szóló döntést tartalmazza. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 48/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 30-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

2.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely 

körjegyző 

3.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Házirendjének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének 

munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 

5.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési 

Programjának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

Holczer Gábor 

igazgató 

 



6.) Szóbeli előterjesztés a városlődi Aranygyűszű Foltvarró Klub támogatásáról. 

Előadó: Csekényi István 

polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az Önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

Ezt követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-

testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet-tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



A polgármester javasoltra, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 49/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat az ottani sorrendben fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 50/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Staub Józsefné, 8445 Városlőd, 

Rózsa utca 18. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Választási Bizottsági 

tagi megbízását visszavonja, tekintettel arra, hogy nevezett személy 

összeférhetetlenséget jelentett be a 2010. október 3-ára kitűzött önkormányzati 

választáson. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 



Városlőd Község Önkormányzat 51/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Választási Bizottságát kiegészíti és  

Fuchs Antal Mihályné, 8445 Városlőd, Pille utca 32. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 52/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bódi Jánosné, 8445 Városlőd, 

Béke utca 7. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Választási Bizottsági tagi 

megbízásáról való lemondását elfogadja, egyúttal megbízását visszavonja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 53/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Választási Bizottságát kiegészíti és  

Piltz Marianna Erzsébet, 8445 Városlőd, Petőfi utca 21. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 



Városlőd Község Önkormányzat 54/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Staub Ignácné, 8445 Városlőd, 

Pille utca 55. szám alatti lakos Városlőd választókerület Helyi Kisebbségi 

Szavazatszámláló Bizottsági tagi megbízásáról való lemondását elfogadja, egyúttal 

megbízását visszavonja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd Község Önkormányzat 55/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd választókerület Helyi 

Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságát kiegészíti és  

Staub Józsefné, 8445 Városlőd, Rózsa utca 18. szám alatti lakost 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Házirendjének módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Holczer Gábor igazgató részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a 

Házirend módosítás lényegéről. Ennek keretében előadta, hogy a legutóbbi gyermekvédelmi 

tanácskozás résztvevői egyértelműen állást foglaltak azon cél mellett, hogy a közoktatási 

intézmény városlődi intézményegységeiben egyre szélesebb körben terjedő fejtetvességnek 

mindenképp gátat kell szabni. Egyre több szülő panaszkodik ugyanis arra, hogy hiába tisztítja ki 

a gyermekek fejét, miután visszaküldi az iskolába vagy az óvodába újra megfertőződik más 

gyermekek miatt, akiknek a szülei nem hajlandók időt és energiát fordítani saját gyermekeik, 

saját háztartásuk tisztán tartására. Előadta, hogy az intézmény és a szülők egyértelmű célja az, 



hogy csak egészséges, fejtetűvel nem fertőzött gyermek látogathassa a közoktatási intézmény 

óráit, illetve foglalkozásait. Ennek értelmében, a Házirend módosítást követően, ha a védőnői 

vizsgálat megállapítja, hogy a gyermek fejtetűvel fertőzött, jelzi az intézményegység vezetőjének, 

aki a gyermeket hazaküldi. Ezt követően a gyermek kizárólag fejtetű-mentesen, a védőnő 

igazolásával látogathatja újra az intézmény óráit, foglalkozásait. A hiányzást a védőnő vagy a 

háziorvos igazolhatná. Elmondta még, hogy a körjegyző átnézte a Házirend módosítását, 

amelyhez pár módosító javaslatot fűzött. 

Körjegyző előadta, hogy egyetért a Házirend módosítás céljával, azonban néhány kiegészítést 

szükséges hozzátenni. Elmondta, hogy véleménye szerint a Házirend módosítás az alábbi 

szövegezésekkel lenne megfelelő: 

Városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendje: 

„Amennyiben a tanuló fejtetűvel fertőzött, és ezt a tényt az illetékes védőnő vagy a háziorvos 

megállapítja, a védőnő vagy a háziorvos jelzése alapján az igazgató, illetve távollétében az 

igazgató helyettese a fertőzésveszély elhárítása érdekében kiemeli őt a közösségből, és felmenti a 

közoktatási intézmény tanórái látogatásának kötelezettsége alól. A tanuló a közösségbe akkor 

térhet vissza, illetve a közoktatási intézmény tanóráit akkor látogathatja újra, ha az illetékes 

védőnő vagy a háziorvos igazolást állít ki arról, hogy a gyermek már nem fertőző. A tanuló 

tanórákról, tanítási napokról való hiányzásáról az illetékes védőnő vagy háziorvos igazolását is 

elfogadja az intézmény.” 

Városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda Házirendje: 

„Amennyiben az óvodás gyermek fejtetűvel fertőzött, és ezt a tényt az illetékes védőnő vagy a 

háziorvos megállapítja, a védőnő vagy a háziorvos jelzése alapján az óvodavezető, illetve 

távollétében az őt helyettesítő óvodapedagógus a fertőzésveszély elhárítása érdekében kiemeli őt 

a közösségből, és felmenti az óvoda foglalkozásai látogatásának kötelezettsége alól. A gyermek a 

közösségbe akkor térhet vissza, illetve az óvoda foglalkozásait akkor látogathatja újra, ha az 

illetékes védőnő vagy a háziorvos igazolást állít ki arról, hogy a gyermek már nem fertőző. A 

gyermek foglalkozásokról, nevelési napokról való hiányzásáról az illetékes védőnő vagy 

háziorvos igazolását is elfogadja az intézmény.” 

Holczer Gábor igazgató előadta, hogy véleménye szerint a fenti megfogalmazás megfelelő. 

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

az Általános Művelődési Központ Házirendjének módosítását a fenti kiegészítéssel fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 56/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 

e határozat mellékletét képező, módosított Házirendjét az alábbi kiegészítéssel 

jóváhagyja: 



A képviselő-testület javasolta, hogy a Házirend módosítás 1. és 2. pontjának 

szövegezése az alábbiak szerinti szövegezésre módosuljon: 

„1. A városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola házirendjének 5.5. pontja az 

alábbiakkal egészül ki: 

Amennyiben a tanuló fejtetűvel fertőzött, és ezt a tényt az illetékes védőnő vagy a 

háziorvos megállapítja, a védőnő vagy a háziorvos jelzése alapján az igazgató, illetve 

távollétében az igazgató helyettese a fertőzésveszély elhárítása érdekében kiemeli őt a 

közösségből, és felmenti a közoktatási intézmény tanórái látogatásának kötelezettsége 

alól. A tanuló a közösségbe akkor térhet vissza, illetve a közoktatási intézmény tanóráit 

akkor látogathatja újra, ha az illetékes védőnő vagy a háziorvos igazolást állít ki arról, 

hogy a gyermek már nem fertőző. A tanuló tanórákról, tanítási napokról való 

hiányzásáról az illetékes védőnő vagy háziorvos igazolását is elfogadja az intézmény. 

2. A városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda házirendje az alábbiakkal egészül ki: 

Amennyiben az óvodás gyermek fejtetűvel fertőzött, és ezt a tényt az illetékes védőnő 

vagy a háziorvos megállapítja, a védőnő vagy a háziorvos jelzése alapján az 

óvodavezető, illetve távollétében az őt helyettesítő óvodapedagógus a fertőzésveszély 

elhárítása érdekében kiemeli őt a közösségből, és felmenti az óvoda foglalkozásai 

látogatásának kötelezettsége alól. A gyermek a közösségbe akkor térhet vissza, illetve az 

óvoda foglalkozásait akkor látogathatja újra, ha az illetékes védőnő vagy a háziorvos 

igazolást állít ki arról, hogy a gyermek már nem fertőző. A gyermek foglalkozásokról, 

nevelési napokról való hiányzásáról az illetékes védőnő vagy háziorvos igazolását is 

elfogadja az intézmény.” 

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

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének 

munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Holczer Gábor igazgató az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen 

tájékoztatta a képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének 

munkatervéről. 



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

Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének munkatervét fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 57/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ 

e határozat mellékletét képező, munkatervét elfogadja. 

5.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési 

Programjának módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

 (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 58/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Általános 

Művelődési Központ Pedagógiai Művelődési Programja jóváhagyására, bevezetésére 

vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, miszerint az intézmény a 

tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánja 

minősíteni, illetve a felső tagozaton 2011. szeptember 1-től csak szakrendszerű oktatást 

folytat. 

 



6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a városlődi Aranygyűszű Foltvarró Klub támogatásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a városlődi Aranygyűszű Foltvarró Klub 

támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Ebben a Klub vezetősége előadta, hogy a 

munkájukhoz szükséges anyagok, eszközök, kellékek megvásárlásához nincs megfelelő forrásuk, 

így kérték, hogy ezt az Önkormányzat 50 ezer forint összegben vásárolja meg számukra. 

Polgármester előadta, hogy a Klub eddig nem kért támogatást, munkájukat e nélkül is sikeresen 

végezték, amellyel Városlőd hírnevét öregbítették különböző kiállításokon. Előadta, hogy 

véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy Önkormányzat a fentiek szerint támogassa a Klub 

munkáját, elismerve ezzel eddigi eredményeiket. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért a polgármester véleményével, a 

Klub nagyon szép munkákat készített eddig, így megérdemlik a támogatást. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az alábbi határozati javaslatot 

terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat 60/2010. (IX. 30.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a városlődi Aranygyűszű Foltvarró 

Klub részére 2010. évi költségvetése terhére 50 ezer forint összegű támogatást nyújt 

úgy, hogy ezen összegben a Klub részére a tevékenységéhez szükséges – általa 

meghatározott – kellékanyagokat, eszközöket, felszereléseket vásárol. 

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 18.00 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


