
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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

MEGHÍVÓ 

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület 

2008. szeptember 2-án (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Művelődési Ház emeleti kisterme (8445 Városlőd, Templom tér 

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi 

helyzetéről szóló beszámoló tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központban végzett szakértői ellenőrzés 

megállapításairól. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Deák Ferenc 

 tanügyigazgatási szakértő 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. augusztus 28. 

 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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, az 

önkormányzat, és a körjegyzőség székhelyeként szolgáló, 8445 Városlőd, Kossuth u. 23. 

szám alatti épület állaga nagy mértékben megromlott. Az épület egyes falai repedeznek, a 

tetőszerkezet néhány helyen megrogyott. A laminált padló sok helyen felszakadt, az épületben 

elszaporodtak a rágcsálók és a rovarok. Összességében elmondható, hogy a leülepedett – már 

feltakaríthatatlan – pornak köszönhetően az épületben való hosszabb tartózkodás 

egészségkárosító hatással bír, továbbá a fentebb említett hibák (kiálló laminált padló darabok, 

a tetőszerkezet megrogyása, stb.) baleset és életveszélyessé tették az épületet. Az épület régi 

bútorzata, illetve beltere egyáltalán nem mondható méltónak arra, hogy a település egyik 

legfontosabb közösségi helyszíne maradjon. Az önkormányzat, illetve a körjegyzőség 

székhelye az a helyszín, ahol a község mindennapjai és jövője szempontjából a legfontosabb 

tárgyalások zajlanak le, valamint megállapodások köttetnek meg. E tények a székhely épületét 

kiemelkedően fontos helyszínné teszik, amely képviseli egyben a település egészét, így 

meghatározó a településről kialakított vélemény tekintetében is. Összegezve a jelenlegi épület 

funkcióját már nem képes betölteni, ezért felmerült a székhely áthelyezésének lehetősége.  

Az ideális, hosszú távú megoldás természetesen az lenne, ha az önkormányzat a jelenlegi 

épületet teljes egészében felújíttatná, esetleg ennek helyén újat építtetne, azonban ez olyan 

magas költségekkel járna, amelyet a jelenlegi költségvetési lehetőségekkel az önkormányzat 

nem képes vállalni. Ebből fakadóan átmeneti megoldásként kínálkozik az a lehetőség, hogy az 

önkormányzat, és a körjegyzőség székhelyét a képviselő-testület a nemrég felújított 

művelődési házba helyezze át. Ez kizárólag átmenetileg, ideiglenes nyújthat megoldást, de a 

székhely áthelyezése szükségszerű. 

A fentiekben részletezett indokok alapján javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön arról, 

hogy az önkormányzat és a körjegyzőség székhelyét áthelyezi a 8445 Városlőd, Templom tér 

4. szám alatti Művelődési Ház épületébe. 

Az áthelyezéshez szükséges a címben megjelölt rendelet módosítása, amelynek javaslatát az 

alábbi rendelet-tervezet, és határozati javaslat tartalmazza: 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IX. 3.) 

rendelet-tervezete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról 

Rendelet száma: 6/2008. (IX. 3.) 

Rendelet kihirdetésének napja: 2008. szeptember 3. 

Rendelet hatályba lépésének napja: 2008. szeptember 3. 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet 

alkotja: 

1. § 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat- és Szervei 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (2) Az önkormányzat székhelye: 8445 Városlőd, Templom tér 4.” 

2. § 

A Rendelet 9. § (5) a) pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az együttes ülés helye a polgármesterek előzetes szóbeli megállapodása alapján, az 

együttes ülés tárgyának függvényében: 

a) Városlőd Önkormányzat tanácsterme (8445 Városlőd, Templom tér 4.) vagy
”
 

3. § 

A Rendelet 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„38. § (1) Az önkormányzati rendeletet Városlőd Község Önkormányzat hirdetőtábláján 

(8445 Városlőd, Templom tér 4.) történő kifüggesztéssel kell kihirdetni.” 

4. § 

(1) A Rendelet „Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség ügyrendjéről” szóló IX. számú 

mellékletének (továbbiakban: Ügyrend) 3. § (2) a) pontjában foglalt rendelkezés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„3.§ (2) A körjegyzőségi feladatok ellátásának helye: 

a) székhely: 8445 Városlőd, Templom tér 4.” 

(2) Az Ügyrend 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül: 

„4. § (3) A Körjegyzőség egy ügyintézője (általános ügyintéző) napi munkáját – a szerdai és 

csütörtöki napok kivételével – Csehbánya Önkormányzati Irodájában köteles végezni.” 

5. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 
 



Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat- és Szervei 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 6/2008. (IX. 3.) rendelete értelmében Városlőd Község 

Önkormányzat és Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség székhelyét áthelyezi a 8445 

Városlőd, Templom tér 4. szám alá. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a 

lakosságot, és az önkormányzattal valamint a körjegyzőséggel kapcsolatban álló 

szervezeteket, társaságokat, személyeket a címváltozás tényéről. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2008. augusztus 27. 
 

 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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi 

helyzetéről szóló beszámoló tárgyában. 

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 gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az 

alábbi tájékoztatást nyújtom: 

 

1.) Feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését az 

Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 1/2008 (II. 25.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IX. 3.) 

rendelet-tervezete (továbbiakban: rendelet-tervezet), ezen belül számszerűsítve annak 

2. és 3. számú melléklet tartalmazza.  

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 melléklet tartalmazza, miszerint a teljesítés a bevételek tekintetében 48 %-os, 

a működési kiadások tekintetében körülbelül 50 %-os, míg a felhalmozási kiadások 

tekintetében mindösszesen 11 %-os. Ez utóbbi oka a kialakult, meglehetősen nehéz 

pénzügyi helyzet, és olyan előre nem várt kiadások kötelező teljesítése, amelyek 

lehetetlenné tették egyes fejlesztési és felújítási célú kiadások teljesítését. A kiadások 

között említhető a közel 10 millió forintos normatíva visszafizetés, illetve a 

Farkasgyepű-Csehbánya-Kislőd-Városlőd Beruházó Viziközmű Társulat hitele utáni 

készfizető kezesség teljesítése több mint 7 millió forinttal. A tervezett fejlesztési és 

felújítási célú kiadások között szerepelt volna 3 millió forinttal útépítés, 1 millió 

forinttal a „Rőth-ház” felújítása, azonban ezeket teljesíteni az önkormányzat nem 

tudta, és kétséges, hogy ebben az évben – figyelemmel a II. félévben teljesítendő más 

kötelezettségekre – teljesíteni tudja. Nem tervezett felhalmozási célú kiadás azonban 

számítógépek, illetve nyomtató vásárlása, amelyek az önkormányzati működéshez 

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

bevételek az eredeti előirányzathoz képest 48 %-ban, míg a kiadások 50,1 %-ban 

teljesültek.  

 

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

értelmében az önkormányzat tartalék-előirányzata az I. félév során felhasználásra 

került.  

Bevételek:  

 

Az alaptevékenység bevételei, azaz a tábor térítési díja, étkezések díja, és az iskolai menzai 

térítési díj a tervezettnél alacsonyabban alakult. Ezen belül a tábor térítési díja alakulása az 

előirányzathoz képest 26,25 %-os volt. A rövid lejáratú bankbetétek után az Önkormányzat 20 

ezer Ft-ot kapott. Az egészségügyi alapellátás biztosítására a Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár nyújtott finanszírozást, összesen 6 967 ezer Ft összegben, ebből a háziorvos 

finanszírozására 5 120 ezer Ft-ot, a védőnő finanszírozására 1 847 ezer Ft-ot. Elkülönített 

állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatására 171 ezer Ft érkezett az 

Önkormányzat számlájára.  

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

működéséhez eddig 2 250 ezer Ft-al járult hozzá.  

A mozgáskorlátozottak részére kifizetett 49 ezer Ft-ot a központi költségvetésből 

visszaigényeltünk. Iskolatej vásárlás miatt a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési 

Minisztérium 414 ezer Ft összegű visszatérítést nyújtott. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulástól iskola és óvoda fenntartásához 14 828 ezer Ft támogatást kaptunk. Számottevő 

bevétel keletkezett a háziorvosi szolgálatnál a vizitdíjból, amely 538 ezer Ft összegű volt. A 

körjegyzőség bevételét növelte az országos népszavazásra kapott normatíva, 464 ezer Ft 

összegben. 

 

A saját bevételek alakulása a következő: 

Vállalkozók kommunális adója: 13 e Ft 

Iparűzési adó: 3 743 e Ft 

Pótlékok: 172 e Ft 

Gépjárműadó: 4 178 e Ft 

Idegenforgalmi adó: 145 e Ft 

Összesen: 8 251 e Ft 

Az előző évi iparűzési adóerőképességünk miatt 1 107 ezer Ft központi állami támogatást 

(kompenzációt) utaltak számlánkra. 

Fűkasza vásárlására a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt parlagfű-

mentesítési pályázaton 250 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat. Az Ajka Kistérségért 

Alapítványtól 30 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat, amelyet művészeti csoportok 

támogatására kell fordítanunk. Önkormányzatunk költségvetési támogatása 125 829 ezer Ft, 

mely összeg tartalmazza a normatív hozzájárulást lakosságszámhoz kötötten, 

feladatmutatókhoz kötötten, valamint átengedett SZJA-t, központosított előirányzatokat.  

 

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 2008. évi I. félévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a bevételek fedezték a 

kiadásokat.  

 

 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, 

végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008 (II. 25.) rendelet 

módosításáról szóló 7/2008. (IX. 3.) 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 …/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Városlőd, 2008. augusztus 27. 
 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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

K Ö R J E G Y Z Ő J É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

E-mail: varoslod@invitel.hu, csehbanya@invitel.hu 

Tárgy: az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Ajkai Statisztikai kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok 

társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban 

Tctv.) rendelkezései alapján – testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek.  

 

A 2007. évi CXLVI. törvény 2008. január 1-jei hatállyal módosította a Tctv. társulási 

megállapodás kötelező tartalmi elemeit szabályozó 3. § (1) bekezdését, amelynek h) pontja 

szerint  „A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza: h) az önkormányzatok 

vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől 

függően az azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazását);” 

 

A hivatkozott törvényi rendelkezések indokolják a társulási megállapodás kiegészítését a 

VI.K ponttal. A társulási megállapodás módosítása szükséges továbbá a társulás és a társulás 

tagjainak lakosságszáma (1. számú melléklet), a közoktatási intézményfenntartó társulások 

nevének (2. számú melléklet), költségvetési szervek számának változása (4. számú melléklet), 

valamint a mozgókönyvtári ellátás (5. számú melléklet) bővülése miatt. 

 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képezi. A VI.K. pont és az 1., 2., 4. és 5., számú mellékletben vastag 

betűvel van kiemelve a változás és egységesen „24”-es felső indexel ellátva. 

 

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint megtárgyalni és egy olvasatban elfogadni szíveskedjenek. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. A 

módosított Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. augusztus 27. 
 

 

 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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Általános Művelődési Központban végzett szakértői ellenőrzés 

megállapításairól. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Deák Ferenc tanügyi igazgatási szakértő 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy felkérésünkre tanügyi igazgatási szakértő 

vizsgálta át az Általános Művelődési Központ működését tanügyigazgatási szempontból, 

különös tekintettel a működés jogszerűségére. A Szakértő megállapításait jelentésében 

összefoglalta, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jelentésben foglaltakat szíveskedjen áttekinteni 

és megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Deák Ferenc tanügyigazgatási 

szakértő (szakértői ig. sz.: 011485-02) által 2008. július 1. és július 28. közötti 

időszakban lefolytatott tanügyigazgatási ellenőrzés megállapításait, és az ezeket 

összefoglaló Jelentést elfogadja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a körjegyzőt a feltárt és a Jelentésben 

összefoglalt szabálytalanságok megszüntetésére, a hiányosságok pótlására. 

Felelős: Csekényi István 

 Polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. augusztus 28. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. szeptember 2-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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 13/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-án 

17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Bauer Miklós és 

 Freund Tamás önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Deák Ferenc közoktatási szakértő 

 Dobosi Gergely körjegyző 

 Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Igazgatója 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

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

 Dobosi Gergely körjegyző 

A meghívottak közül megjelent és a 4. napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Deák Ferenc közoktatási szakértő 

 Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Igazgatója, 

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 8 fő megjelent, 

2 fő pedig munkahelyi-, illetve családi elfoglaltsága miatt távolmaradt, így a testület 

határozatképes. 
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A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 64/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 2-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi 

helyzetéről szóló beszámoló tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központban végzett szakértői ellenőrzés 

megállapításairól. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester  

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy eddig a Művelődési Ház épületében 

próbált az énekkar, amelyet a polgármester nyilatkozata szerint a továbbiakban is megtehetne 

a tárgyalóteremben. Jobbnak látja azonban azt a megoldást, ha az énekkar a próbáit a jövőben 

az iskolában tartaná. Emellett szól, hogy a Művelődési Házban rendelkezésre álló termek 

hiányában nem lehet szólampróbát tartani, míg az iskolában ez megoldható, továbbá az iskola 

egyébként is 21 óráig van nyitva a takarítás miatt, így nem kell mindig kulcsokat kérni az 

épülethez. Az iskolaigazgató ebbe már bele is egyezett. Előadta továbbá, hogy az 



önkormányzat, illetve a körjegyzőség székhelyének áthelyezését támogatja, és időszerűnek 

tartja. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy ez átmeneti megoldás-e, mert 

ha végleges szükséges lenne intézkedni az épület mielőbbi akadálymentesítéséről. 

Polgármester válaszában kifejtette, hogy átmeneti megoldásról van szó, ahogy megfelelő 

pénzeszköz áll rendelkezésre az eredeti épület felújítására, a székhelyet természetesen 

érdemes visszahelyezni. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a Művelődési Ház 

felújítása az előzetesen meghatározott keretösszegbe belefér-e? 

Polgármester válaszában elmondta, hogy előreláthatólag a meghatározott keretösszeg 

elegendő lesz. 

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

testület az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. 

(VIII. 22.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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 65/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat- és Szervei 

Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 6/2008. (IX. 3.) rendelete értelmében Városlőd Község 

Önkormányzat és Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség székhelyét áthelyezi a 8445 

Városlőd, Templom tér 4. szám alá. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a 

lakosságot, és az önkormányzattal valamint a körjegyzőséggel kapcsolatban álló 

szervezeteket, társaságokat, személyeket a címváltozás tényéről. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi 

helyzetéről szóló beszámoló tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester  

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester, majd polgármester felkérésére körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet az 

Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a Villa Kht.-nek valóban olyan 

kevés bevétele volt-e, mint az a táblázatokból kiolvasható. 

Polgármester válaszában előadta, hogy valóban nagyon kevés a Villa Kht. bevétele a 

tervezetthez képest. Az ügyvezető tájékoztatása szerint ebben az évben meglehetősen kevés 

vendég volt, de a jövő évet véleménye szerint sokkal jobban zárja majd a Kht. 

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

testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás 

egyes szabályairól szóló 1/2008 (II. 25.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IX. 3.) 

rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 66/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző  

(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 67/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. A 

módosított Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központban végzett szakértői ellenőrzés 

megállapításairól. 

Előadó: Csekényi István polgármester  



(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester köszöntötte a megjelent Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértőt, Holczer 

Gábort, az Általános Művelődési Központ Igazgatóját valamint Fejes Gábort, a Rőthy Mihály 

Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatóját, az Általános Művelődési Központ előző 

igazgatóját. Felkérte a szakértőt, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki a szakértői 

véleményét. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő előadta, hogy a pedagógusoktól elvárható, 

bérfizetés nélküli heti 2 órát már eltörölték, azonban szakértői véleményében még szerepel. 

Ez abból adódik, hogy e tekintetben nem hatályos jogszabályból dolgozott. Elmondta még, 

hogy az Általános Művelődési Központ összes intézményegységével és tagintézményével 

együtt egy intézménynek tekintendő, és így egy közös pedagógiai programra, 

minőségirányítási programra, tantervre van szükség. Ez eddig minden tagintézményre 

vonatkozóan külön dokumentumban szerepelt, ezért szükséges egyesíteni. Ezt azonban az 

intézményvezető már megtette. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő kérte, hogy a szakértő a Jelentésének 

4. oldalán, a 1.3. pont 2. bekezdésében található 12 magyarórát javítsa ki 8-ra, mivel ez a 

tényleges szám. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő előadta, hogy a megállapítása helyes, javításra 

nincs szükség. Lehet, hogy az intézmény 8 magyar órát használt, fel a rendelkezésre álló 

dokumentumokból nem ez derül ki, amely abból adódik, hogy az intézmény rosszul 

alkalmazta, és használta a kötelező és a nem kötelező órákat. 

Polgármester elmondta, hogy álláspontja szerint rendkívül fontos a bizalom megléte az 

önkormányzat és intézményei között. Úgy érzi, hogy ez a bizalom megrendült azzal, hogy az 

önkormányzat megpróbált és megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a kiadásait 

csökkentse, és elkerülje a hitelfelvételt, az intézmény viszont ígérete ellenére nem tette, 

amelyet a felhasznált túlórák tekintetében a szakértői jelentés is megerősít. A jövőben viszont 

elkerülhetetlen lesz az, hogy az intézmény is csökkentse kiadásait, különben képtelen lesz az 

önkormányzat fenntartani. Elmondta, hogy véleménye szerint jobb lett volna, ha az ÁMK 

előző igazgatójával többet és őszintébben tud beszélni, azonban ez sajnos nem tudott 

megvalósulni, így reméli, hogy a jelenlegi igazgatóval ez megvalósítható lesz. Az oktatást 

ugyanis helyben kell biztosítani, az intézményt tehát az önkormányzatnak fenn kell tartania. 

József Károly önkormányzati képviselő megköszönte a szakértőnek az elvégzett munkát, és 

köszönetét fejezte ki Fejes Gábornak azért, hogy a társulás létrehozásában és az intézmény 

alapításában aktívan közreműködött. A szakértőtől kérdezte, hogy ki a hibás abban, hogy az 

ÁMK alapdokumentumait nem vizsgálták kellő időben felül, illetőleg a jegyzőnek szükséges-

e erről részletes információval rendelkeznie. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő válaszában kifejtette, hogy sok esetben a vonatkozó 

jogszabályok sem nyújtanak egyértelmű rendelkezést, így egyik félnek, tehát sem az 

önkormányzatnak, sem az intézménynek nem róható fel az elmaradás kizárólagosan. 

Álláspontja szerint sok jelenleg fennálló vita, illetve nézeteltérés elkerülhető lett  volna akkor, 

ha az önkormányzat és az intézmény szorosabb kapcsolatban áll. A problémák a jövőben 

ezzel megoldhatók, illetve elkerülhetők. Elkerülhető továbbá a fennálló probléma, ha az 

alapdokumentumok éves felülvizsgálata megtörténik. Jelenleg azonban a probléma 

megoldódni látszik, ugyanis az eddigi heti 72 helyett idén 38 túlórára csökkentett az 



intézmény. Előadta még, hogy a jelenlegi jegyző a polgármesterrel együtt nyilvánvalóan 

érezte, hogy az intézmény bizonyos kérdésekben nem követi a jogszabályi előírásokat, 

különben nem kérték volna fel szakértői vélemény készítésére. 

József Károly önkormányzati képviselő megköszönte Holczer Gábor ÁMK igazgatónak a 

jelenlegi részletes munkaidőalap kimutatást. 

Holczer Gábor, az ÁMK igazgatója elmondta, hogy a polgármester kérte a részletes 

kimutatást. Az a célja, hogy minden költségvetést is érintő kérdést a képviselő-testület elé tár, 

és az, hogy a testület minden érdemi adatot időben megtudjon. 

Gencsy Gizella önkormányzati képviselő a szakértőt kérdezte, hogy a Jelentése 4. oldalán, 

az 1.3. pontban miért fogalmaz úgy, hogy „a testnevelés és sport vonatkozásában a napi 

foglalkozás nem követhető”. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő válaszában előadta, hogy sok dokumentum nem állt 

rendelkezésre, illetve nem volt megtalálható a Jelentés elkészítésekor. Ezért fogalmazott úgy, 

hogy nem követhető az órák felhasználása. Álláspontja szerint ez is köszönhető az 

önkormányzat és az intézmény közötti párbeszéd hiányának. Előadta, hogy az az érzése, hogy 

amit az önkormányzattól pénzügyileg „ki lehetett hajtani”, azt intézményvezető meg is 

próbálta kihajtani, sikerrel. 

Holczer Gábor, az ÁMK igazgatója elmondta, hogy a közoktatási szakértő megjelenésekor 

még Fejes Gábor volt az ÁMK igazgatója, és sajnálatos módon elmondható, hogy az átadás-

átvételkor nem volt igazán együttműködő, és kompromisszumkész. 

Polgármester előadta, hogy a mai napig bosszantó, hogy az év elején hibásam leigényelt 

állami normatívák miatt közel 10 millió forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett az 

önkormányzatnak. Ez az egész évre tervezett felújításokat, beruházásokat lehetetlenné tette 

már januárban. Előadta még, hogy nagy probléma, hogy egy évben több alkalommal is van 

lehetőség az állami normatívák lemondására, ez mégsem történt meg, így csak a normatíva 

kamata 1,5 millió forint volt. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 
előadta, hogy a normatíva visszafizetés oka az intézmény 2006. közepén, július-augusztusban 

való alapítása, ugyanis ekkor rendkívül sok normatívát kellett visszamondani, illetve 

újraigényelni, és több alkalommal okozott „keveredést” a hónapok számolása, a normatívák 

4/12-del és 8/12-del való osztása. Előadta még, hogy az alapításkor a bakonyjákói csatlakozás 

miatt 6 millió forinttal több normatívát kapott az intézmény, amely összeg teljes egészében az 

önkormányzatnál maradt. Ebből vissza lehetett volna fizetni a hibásan leigényelt normatívát. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mit takar a Jelentés 1.2. pontjában 

megkérdőjelezett 1 800 óra felhasználása. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 
válaszában előadta, hogy az 1 800 óra felhasználása azért megkérdőjelezhető, mert nincs a 

jóváhagyásáról képviselő-testületi határozat. A tantárgyfelosztásokat azonban minden évben 

jóváhagyólag aláírta a polgármester. 

Polgármester előadta, hogy sem neki, sem a jegyzőnek nincs tudomása arról, hogy a 

jóváhagyólag aláírt tantárgyfelosztás milyen költségekkel, esetleg többletköltségekkel jár. Ezt 



azonban pontosan tudta az előző igazgató, így a feladata az lett volna, hogy erről pontos 

tájékoztatást nyújt. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy zavarja, hogy 57 túlórát használt fel 

az intézmény hetente. Előadta még, hogy bosszantó, hogy senki sem tudja, hogy az iskola 

mire használja fel a pénzt, milyen feladat ellátására kell azt az önkormányzatnak átutalnia. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő elmondta, hogy az 57 óra nem a túlóra, hanem a 

túlórán felüli heti óraszám, amit a képviselő-testület 2004-ben határozatával engedélyezett. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 

elmondta, hogy amikor az intézmény vezetését átvette 16 pedagógussal dolgozott. Jelenleg 13 

pedagógus és egy óraadó tanár tanít a városlődi intézményegységben. A túlórák száma azért 

volt ilyen magas, mert ez a megoldás jóval olcsóbb, mint státuszt nyitni, és arra teljes 

munkaidőben pedagógust kinevezni. 

Polgármester előadta, hogy túlórákat generál azzal, hogy egyes órákról kihoznak diákokat, 

azért, hogy felzárkóztassák. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 

válaszában elmondta, hogy ezt a megoldást egy 2004-ben készült szakértői vélemény alapján 

fogadta el a képviselő-testület és alkalmazta az iskola. 

Holczer Gábor, az ÁMK igazgatója elmondta, hogy ez alapján a 2004-ben készült szakértői 

vélemény is jogsértő. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 

előadta, hogy a szakértői vélemény mindenképp jogos megállapításokat tartalmaz, ugyanis 

egyes diákoknak teljesen felesleges hetente 6 órában németet tanítani, amikor a magyar 

nyelvvel is problémáik vannak. Az ésszerűség kedvéért, és nem a túlórák számának növelése 

miatt alkalmazta ezt a megoldást. 

Deák Ferenc tanügyigazgatási szakértő elmondta, hogy a túlórákkal az a probléma, hogy 

nem jól, nem a megfelelő helyen építették be a felhasznált órák közé, nem pedig az, hogy az 

intézmény felhasználta. 

Holczer Gábor, az ÁMK igazgatója előadta, hogy nem lehetett egyszerű az előző igazgató 

munkája sem amikor átvette az intézmény vezetését az 1999-2000-es tanévben, ugyanis 

sokáig az előtte rosszul megszervezett oktatást kellett továbbvinnie. 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatója 

elmondta, hogy csak tavaly, szeptember végén derült ki, hogy a Bakonyjákóról átvett 

gyerekek milyen képességűek, és mivel jóval a városlődi átlag alatt voltak, fel kellett 

zárkóztatni őket, ahhoz, hogy az osztályok együtt tudjanak haladni. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő megerősítette a fenti véleményt, és 

elmondta, hogy a tavalyi évben ő volt a hetedikes osztály osztályfőnöke, és tudták, hogy a 

városlődi tanulókat visszafogták volna a bakonyjákói diákok, ha csak közös órákat tartanak 

nekik. 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta, és javasolta, 

hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 68/2008. (IX. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Deák Ferenc tanügyigazgatási 

szakértő (szakértői ig. sz.: 011485-02) által 2008. július 1. és július 28. közötti 

időszakban lefolytatott tanügyigazgatási ellenőrzés megállapításait, és az ezeket 

összefoglaló Jelentést elfogadja. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a körjegyzőt a feltárt és a Jelentésben 

összefoglalt szabálytalanságok megszüntetésére, a hiányosságok pótlására.  

Felelős: Csekényi István 

 Polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

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

20.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 

 


