
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. március 31-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, általános 

iskolák infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban történő részvételről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Holczer Gábor 

 ÁMK Igazgató 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 

elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntésekről. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 
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4.) Előterjesztés a képviselő-testület 84/2008. (XI. 18.) számú határozatának 

visszavonásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

 

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

bejelenteni. 

 

Városlőd, 2009. március 25. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– ÁMK igazgató 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális- és gyámügyi ügyintézője 



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 bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, általános iskolák infrastrukturális 

fejlesztése elnevezésű pályázatban történő részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Holczer Gábor ÁMK igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt jogszabály 5-6. §-ai 

lehetőséget biztosítanak a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központ 

intézményegységeinek, illetve tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére. A 

támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó intézményi társulás székhely 

önkormányzata nyújthat be pályázatot, azaz Városlőd Község Önkormányzata. A pályázat 

benyújtásának feltétele, hogy a pályázó székhelye szerinti kistérségben megalakult Társulás 

rendelkezzen kistérségi intézkedési tervvel, amely a közoktatási feladatok ellátásában részt 

vevő önkormányzatok tekintetében településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti 

közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakat.  A támogatási igény kizárólag 

azon intézmények fejlesztésére és felújítására nyújtható be, melyek megfelelnek a 2008/2009-

es nevelési évben/tanévben a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi 

társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában foglalt feltételeknek, 

továbbá vállalják, hogy a 2011/2012-es nevelési évig/tanévig ezen feltételek teljesülnek az 

intézmény vonatkozásában. A települési önkormányzat által önállóan fenntartott közoktatási 

intézmény esetén a pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a 2008/2009-es nevelési 

évben/tanévben az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább 3 csoport, az általános 

iskolai feladatot ellátó intézményben legalább 8 osztály működjön. E feltételek 

mindegyikének megfelel az önkormányzat. 

A támogatás az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladatellátási helyek 

épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre 

és kapacitásbővítésre, valamint eszközbeszerzésre, általános iskolai feladatot ellátó 

intézmény esetében a feladatellátási hely épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-

fejlesztésre, korszerűsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelhető. 

Az igényelhető támogatás összege intézményenként (tehát az egész ÁMK tekintetében) 

maximum 20 millió forint. A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a 

fejlesztési összeg 80 %-a. A teljes, e pályázat keretében felhasználható fejlesztési összeg 

tehát 20 millió forint, plusz ennek 20 %-a, mint önrész, azaz összesen 25 millió forint. 

Bakonyjákó és Kislőd Községek Polgármesterei már jelezték, hogy az ÁMK településükön 

található tagintézményének felújításával részt kívánnak venni a pályázatban. Ez konkrétan a 
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bakonyjákói általános iskola bejárati ajtajának cseréjét jelentené bruttó 240.000,- Ft értékben, 

a bakonyjákói óvoda nyílászáróinak és egy bejárati ajtajának cseréjét bruttó 1.269.734,- Ft 

értékben, illetve a kislődi általános iskola nyílászáróinak, illetve bejárati ajtajának cseréjét 

8.729.777,- Ft értékben, azaz önkormányzatunk 14.765.489 forint értékben tervezhetne 

infrastrukturális fejlesztést. 

Az Általános Művelődési Központ igazgatójával történt előzetes egyeztetések értelmében a 

városlődi intézményegységek közül az általános iskola tetőszerkezetének részleges felújítása 

és cseréje, illetve új tantermek kialakítása lenne a legsürgetőbb feladat. (Ez természetesen 

sajnos nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen terület, ami felújításra szorul.) Az új tantermekre a 

jövő évekre prognosztizálható tanulólétszám növekedés miatt van feltétlenül szükség. 

 A fenti célok megvalósítására, illetve munkák elvégzésére árajánlatokat szereztünk be, 

amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. Az árajánlatok alapján a felújítási munkák 

összesen 13.452.229 forintba kerülnének, amelyből – a támogatás megszerzése esetén – az 

önkormányzatnak 2.690.446 forint összegű önrészt kell vállalnia. Az árajánlatok – amelyek 

tartalmazzák az elvégzendő munkákat, anyagköltségeket és munkadíjakat – jelen előterjesztés 

mellékletét képezik. Szintén mellékeljük a kislődi, illetve bakonyjákói tagintézmények 

infrastrukturális fejlesztésére beszerzett árajánlatokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatokat, a pályázati kiírást, illetve az 

előterjesztést valamint mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.  

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) 5-6. §-

a szerinti „Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” című pályázatban 

való részvételét. Ennek keretében az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi 

Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti 

önkormányzat az Általános Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth 

u. 56-58., OM azonosító: OM 200 811) alább felsorolt tagintézményeinek, illetve 

intézményegységének felújítására pályázik: 

– ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 

26. 

– ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 26. 

– ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8446 Kislőd, 

Hősök tere 9. 

– ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 

58. 

A képviselő-testület a felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező 

tervdokumentációk, árajánlatok alapján – összesen 23.691.740,- Ft-ban, azaz 

huszonhárommillió-hatszázkilencvenegyezer-hétszáznegyven forintban állapítja 

meg. 



A képviselő-testület a pályázat önerejét az ÖM rendelet 5. § (6) b) pontja alapján 

4.738.348,- Ft-ban, azaz négymillió-hétszázharmincnyolcezer-

háromszáznegyvennyolc forintban biztosítja az alábbi felhalmozási célra átvett 

pénzeszközökkel, illetve saját forrással: 

– Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (III. 17.) 

számú határozata alapján a pályázat elnyerése esetére Városlőd Község 

Önkormányzat részére felhalmozási célra átadott 1.745.955,- Ft, 

– Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (III. 

24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009. 

(III. 24.) valamint Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2009. (III. 24.) számú határozatai alapján a pályázat 

elnyerése esetére Városlőd Község Önkormányzat részére felhalmozási célra 

átadott összesen 301.947,- Ft, 

– Városlőd Község Önkormányzat által saját forrásként teljesítendő 

2.690.446,- Ft. 

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

intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Városlőd, 2009. március 25. 

 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  37/A. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és 

az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami 

foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések 

alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv 

tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 

szervnek. Az állami foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos 

véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a települési 

önkormányzatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete az állami foglalkoztatási 

szerv véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. 

évben április 15-éig fogadja el. 

  A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: 

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 

összetételét, 

b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 

megjelölését és várható ütemezését, 

c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, 

d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 

 

A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar 

Államkincstárnak. Ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervet 2009. április 15-

ig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő 

megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 

15%-át. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetét 2009. 

március 9-én kelt, 01-137-2/2009. számú levelemmel a Közép-dunántúli Regionális 

Munkaügyi Központ Ajkai Kirendeltségének véleményezés céljából megküldtem. A 

Kirendeltség 2009. március 17-én kelt, 12328-1/2009. számú levelében arról tájékoztatott, 

hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetével egyetért. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervet szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni. 

 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 
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Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése értelmében elfogadja. A közfoglalkoztatási 

terv a határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: 2009. április 20. 

 

 

 

Városlőd, 2009. március 25. 

 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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 Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntésekről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás projektvezetője Tasnádi Tibor elektronikus levelében részletes tájékoztatást nyújtott 

a projekt helyzetéről. A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Projektvezető Úr beszámolóját szíveskedjen 

áttekinteni és megtárgyalni. 

A beszámoló alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő döntéseket hozza: 

– A képviselő-testület elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására 

vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. 

– A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 

Megállapodás üzemeltetési elvekről készült kiegészítését az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

– Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT 

számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazza a Társulás Tanácsát, 

hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a 

közbeszerzési eljárást. 

– A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi 

közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott 

közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói 

szerződést kössön. 

 Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2009. március 25. 

 

 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 képviselő-testület 84/2008. (XI. 18.) számú határozatának 

visszavonásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A képviselő-testület a címben megjelölt határozatában az alábbiakról döntött: 

„Városlőd Község Önkormányzat 84/2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Észak-

Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás, a társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő 

lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia 

Operatív Program KEOP-2.3.0 számú „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő 

térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű intézkedésére 

pályázatot nyújtson be. 

A képviselő-testület a Társulási Tanács 24/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT és 

25/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT határozataival összhangban vállalja a településre 

jutó önrész biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

 

I. Forduló megvalósítása 

a. I. Részlet (esedékes: 

2009. III. 31-ig) 
82 900,- Ft 18 200,- Ft 101 100,- Ft 

b. II. Részlet (esedékes: 

2010. III. 31-ig) 
156 700,- Ft 45 600,- Ft 

 
202 300,- Ft 

 

 

 

 A befizetési 

kötelezettség 

teljesítésének 

időpontja 

Felhalmozás Működés Összesen 
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II. Forduló megvalósítása 

c. III. Részlet 

(esedékes: 2011. VI. 

30-ig) 

101 200,- Ft 101 200,- Ft 202 400,- Ft 

b. Összesen (d.=a. + b. 

+ c.) 
340 800,- Ft 165 000,- Ft 505 800,- Ft 

 

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő 

pályázati lehetőségek igénybevételét. 

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

Felelős: Csekényi István 

              polgármester 

 Határidő: folyamatos a 2011. április 301-ig.” 

 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás elnöke, Czaun János az Önkormányzathoz 2009. március 25-én beérkezett 

levelében arra kérte a képviselő-testületet, hogy az a fenti határozatát vonja vissza. Az Elnök 

Úr levele – amelyből kérésének oka látható – jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Elnök Úr kérésének tegyen eleget, és a 

címben megjelölt, fent idézett határozatát vonja vissza. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2008. (XI. 18.) számú 

határozatát visszavonja. 

 

 

 

 

Városlőd, 2009. március 25. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. március 31-i 

rendkívüli, 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: 4/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én 17.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Freund Tamás és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka 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 

Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális- és 

gyámügyi előadója 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója 

Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség szociális- és 

gyámügyi előadója 

Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 8 fő megjelent, 

2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést 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 meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 16/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 31-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 

részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet rendeletben kiírt 

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban 

történő részvételről. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

  Holczer Gábor 

  ÁMK Igazgató 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 

elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

3.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntésekről. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

4.) Előterjesztés a képviselő-testület 84/2008. (XI. 18.) számú határozatának 

visszavonásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, általános iskolák 

infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban történő részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



Polgármester felkérésére Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati kiírás tartalmáról, a pályázat 

keretében elnyerhető támogatás felhasználásának területeiről. Előadta, hogy az új tantermekre 

nagy szüksége van az intézményegységnek, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy döntsön a 

pályázatban való részvétel mellett. 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az esetleges támogatásból 

megvalósítható felújítások tartalmáról, illetve a bekért árajánlatokról. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy az önkormányzat miből tudja 

biztosítani a saját forrás Városlődre jutó 2.690.446,- Ft-os összegét. 

Körjegyző válaszában előadta, hogy az Önkormányzat tartalék előirányzatának 

átcsoportosításával, illetve az előre nem tervezett, a Városlőd, Béke utcai önkormányzati 

ingatlan bérbeadásából származó díjbevételből biztosítható a pályázat Városlődre jutó saját 

forrás összege. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a saját forrás biztosítása nem jelent-e 

túlzott anyagi megterhelést az önkormányzat költségvetésének. 

Polgármester előadta, hogy erre a kérdésre nem lehet határozottan nemmel válaszolni, de 

bízik benne, hogy a saját forrás biztosítása nem jelent majd túlzott anyagi megterhelést. 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 17/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) 5-6. §-

a szerinti „Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” című pályázatban 

való részvételét. Ennek keretében az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi 

Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti 

önkormányzat az Általános Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth 

u. 56-58., OM azonosító: OM 200 811) alább felsorolt tagintézményeinek, illetve 

intézményegységének felújítására pályázik: 

– ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 

26. 

– ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 26. 

– ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8446 Kislőd, 

Hősök tere 9. 

– ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 

58. 



A képviselő-testület a felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező 

tervdokumentációk, árajánlatok alapján – összesen 23.691.740,- Ft-ban, azaz 

huszonhárommillió-hatszázkilencvenegyezer-hétszáznegyven forintban állapítja 

meg. 

A képviselő-testület a pályázat önerejét az ÖM rendelet 5. § (6) b) pontja alapján 

4.738.348,- Ft-ban, azaz négymillió-hétszázharmincnyolcezer-

háromszáznegyvennyolc forintban biztosítja az alábbi felhalmozási célra átvett 

pénzeszközökkel, illetve saját forrással: 

– Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (III. 17.) 

számú határozata alapján a pályázat elnyerése esetére Városlőd Község 

Önkormányzat részére felhalmozási célra átadott 1.745.955,- Ft, 

– Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (III. 

24.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009. 

(III. 24.) valamint Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2009. (III. 24.) számú határozatai alapján a pályázat 

elnyerése esetére Városlőd Község Önkormányzat részére felhalmozási célra 

átadott összesen 301.947,- Ft, 

– Városlőd Község Önkormányzat által saját forrásként teljesítendő 

2.690.446,- Ft. 

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

intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének 

elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző felkérésére Baumgartner Andrea Viktória, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

szociális- és gyámügyi előadója részletesen ismertette az Önkormányzat 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervének tervezetét. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy ha a munkáltató a 

közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott valamely személy munkájával nincs 

megelégedve, el lehet–e bocsátani? 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint nem célszerű senkit 

elbocsátani, mert a segély kifizetése az önkormányzatnak többe kerül. 

Körjegyző előadta, hogy aktív korúak ellátásában részesülő személyeket az ellátás keretein 

belül foglalkoztatja az önkormányzat. Ebből fakadóan, ha a munkáltató a munkavállaló 



hibájából nincs megelégedve a munkavállaló munkájával, akkor nemcsak elbocsátható, de 

ellátása az együttműködési kötelezettség teljesítésének hiányában meg is szüntethető. Ebből 

fakadóan ha valaki nem hajlandó megfelelően dolgozni, vagy egyéb, a munkavégzésre 

vonatkozó szabályokat megszegi, akkor nemcsak a munkáját, de az esetleges pénzbeli 

ellátás összegét is kockáztatja. 

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

testület az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 Városlőd Község Önkormányzat 18/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 

közfoglalkoztatási tervét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése értelmében elfogadja. A közfoglalkoztatási 

terv a határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: 2009. április 20. 

3.) Napirend: Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos döntésekről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint egyáltalán nem 

mondható jónak az árak folyamatos emelkedése, azonban a képviselő-testület sajnálatos 

módon nem tehet mást, mint elfogadó döntésével támogatja a projekt működtetését. 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 19/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő döntéseket hozza: 

– A képviselő-testület elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására 

vonatkozó alapelveket, azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi. 



– A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 

Megállapodás üzemeltetési elvekről készült kiegészítését az Önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

– Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT 

számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazza a Társulás Tanácsát, 

hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a 

közbeszerzési eljárást. 

– A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi 

közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott 

közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói 

szerződést kössön. 

 Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés a képviselő-testület 84/2008. (XI. 18.) számú határozatának 

visszavonásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 20/2009. (III. 31.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2008. (XI. 18.) számú 

határozatát visszavonja. 

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

ülést 19.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


