
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. november 4-én (kedd) 17.30 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés Kancsalné Pék Gyöngyi kérelme, javaslata tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési 

ütemtervének jóváhagyása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 

 

 

 

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

bejelenteni. 

 

Városlőd, 2008. október 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 Kancsalné Pék Gyöngyi kérelme, javaslata tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat rendezvényszervezője, 

Kancsalné Pék Gyöngyi 2008. szeptember 25-én beérkezett levelében több javaslatot tett a 

művelődésszervezés, illetve a kultúra, hagyományok ápolása tárgyában. A képviselő-testület 

2008. október 21-i ülésén e napirendi pont későbbi tárgyalásáról döntött, arra való 

hivatkozással, hogy szükséges megismernie a községünkben működő civil szervezetek 

vezetőinek, valamint az Általános Művelődési Központ igazgatójának véleményét is. 

Amint azt Kancsalné Pék Gyöngyi az előző képviselő-testületi ülésen kifejtette, számára 

kizárólag a 8 órában történő foglalkoztatás jelentene megfelelő megoldást, így a képviselő-

testület feladata jelenleg az, hogy eldöntse, a következő év január 1-jétől tudja-e biztosítani az 

új státusz nyitását, illetve nevezett személy határozatlan idejű foglalkoztatását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kancsalné Pék Gyöngyi javaslatait, illetve 

esetleges foglalkoztatásának lehetőségeit szíveskedjen megtárgyalni. 

 

Városlőd, 2008. október 28. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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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: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési 

ütemtervének jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 

képviselő-testület november 15-ig jóváhagyja az önkormányzat belső ellenőrzési ütemtervét. 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete, mint a térségi 

önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátója az ismertetett ütemtervet elkészítette, 

amelyet önkormányzatunknak megküldött. A belső ellenőrzési ütemterv jelen előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzési ütemtervet tekintse át és 

fogadja el. 

A alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás 2009. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2008. október 28. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 

mailto:varoslod@invitel.hu
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. november 4-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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 15/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 4-én 17.30 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke  

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Bauer Miklós önkormányzati képviselő 

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 

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

 Dobosi Gergely körjegyző 

Jelen voltak még: 

László Mihály, a Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke 

 Kancsalné Pék Gyöngyi 

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

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 9 fő megjelent, 

1 fő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt 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 9 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 78/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 4-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Kancsalné Pék Gyöngyi kérelme, javaslata tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési 

ütemtervének jóváhagyása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

NAPIREND ELŐTT 

László Mihály a Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke kérte a 

polgármestert, hogy a napirend tárgyalása előtt 10 percben tájékoztatást nyújthasson a 

képviselő-testületnek a polgárőrség működéséről. 

Polgármester a tájékoztatást 10 percben engedélyezte. 

László Mihály elnök a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló szerint részletes 

tájékoztatta a képviselő-testületet az egyesület, egyben a polgárőrség munkájáról. Előadta, 

hogy az elmúlt időszakban több tagot kizárt a polgárőrség kötelékéből nem megfelelő 

magatartásuk miatt. Részletezte a polgárőrség pénzügyi helyzetét, amelynek során előadta, 

hogy az eredményes működéshez évente hozzávetőleg 500 ezer forintra lenne szükségük, 

amelyet önkormányzati finanszírozásból várnak. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester megköszönte az elnök tájékoztatását. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Kancsalné Pék Gyöngyi kérelme, javaslata tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előzetes egyeztetéseknek 

megfelelően 2008. november 3-ára összehívta a településen működő művészeti csoportok, a 

kulturális civil szervezetek vezetőit, valamint a képviselő-testület tagjait egy megbeszélésre, 



amelynek témája az a kérdés volt, hogy szükséges-e az önkormányzatnak teljes munkaidőben, 

közalkalmazotti státuszban foglalkoztatni közművelődési szakértőt. Polgármester felkérte 

József Károly önkormányzati képviselőt, a kulturális bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselő-testületet az említett megbeszélés eredményéről. 

József Károly önkormányzati képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

megbeszélésen jelen voltak a művészeti csoportok vezetői, illetve ezek néhány tagja, a 

Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület vezetői valamint a képviselő-testület 

tagjai. Előadta, hogy a megbeszélés során a jelenlévők egységesen azt a véleményt alakították 

ki, hogy szükség van egy személyre, aki az önkormányzat alkalmazásában ellátja a művészeti 

csoportok koordinálását, a rendezvények szervezését és aktívan részt vesz a település 

hagyományainak ápolásában, a kultúra megőrzésében és fejlesztésében. Előadta még, hogy a 

saját véleménye is hasonló, ugyanis, ha nincs egy személy, aki kézben tartja és ellátja ezt a 

feladatot, akkor a település kultúrája sérülni fog. Véleménye szerint ez már most is érezhető, 

mert nincs „gazdája” a művészeti csoportoknak, nincs, aki irányítsa őket és szervezze a 

munkájukat, fellépéseiket. 

Polgármester előadta, hogy fontosnak tartja, hogy a település hagyományai fennmaradjanak, 

azt a lakosok ápolják, a kultúra fejlődjön, a művészeti csoportok eredményesen tudjanak 

működni. Az elkövetkező időszak költségvetési lehetőségei azonban meglehetősen rossz 

képet festenek, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a várható rossz pénzügyi helyzetet 

figyelembe véve tárgyalják ezt a kérdést. Előadta, hogy fontosnak tartja, hogy a képviselők 

megfelelő információkkal rendelkezzenek a költségvetés jelenlegi és prognosztizálható 

helyzetét illetően, ezért felkérte a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet e 

tárgykörben. 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere 

a gazdasági válság bejelentését megelőzően elkészítette a költségvetési törvényjavaslatot, 

azonban azt a válság miatt több helyen, radikális módosította. Körjegyző ismertette a 

törvényjavaslat módosítását, részletezve a központi költségvetési normatívák, támogatások 

változását, adatait. Előadta, hogy az adatokat figyelembe véve a támogatások, illetve 

normatívák 70 %-ánál várható csökkentés, amely előreláthatólag 10 % és 40 % közötti 

értéken mozog majd. Ebből fakadóan az önkormányzatnak minimum 10 %-kal kevesebb 

pénzből lesz lehetősége gazdálkodni, amely éves szinten hozzávetőleg 20-30 millió forint 

bevételcsökkenést jelent. Sajnálatos módon elmondható, hogy az Általános Művelődési 

Központ pénzügyi lehetőségei a következő évben várhatóan tovább romlanak, ezért az 

önkormányzati támogatás növelésére lehet szükség. A többcélú kistérségi társulások 

finanszírozását szintén radikálisan csökkentették, amely a tagdíj emelkedését továbbá a 

közoktatási feladatok támogatásának csökkentését vonhatja magával. Az Általános 

Művelődési Központ ez évben közel 34 millió forint támogatást kapott az Új Atlantisz 

Többcélú Kistérségi Társulástól, amely a következő évben előreláthatólag a töredéke lehet. 

Az előzőekben ismertetett adatok fényében prognosztizálható, hogy az önkormányzat a 2009. 

évben egyáltalán nem tervezhet felhalmozási célú kiadást, azaz semmilyen beruházást, 

felújítást nem tud majd elkezdeni sem végrehajtani. A legnagyobb probléma azonban az, hogy 

a jövő évben az önkormányzat és intézményei rendelkezésére álló pénzeszköz várhatóan a 

működési kiadások teljesítésére sem lesz elég, ugyanis e téren folyamatos drágulás követhető 

nyomon. A fentiekből adódóan az önkormányzat ésszerűen nem tehet mást, mint a kiadásait a 

lehető legnagyobb mértékben csökkenti, ha a likviditási hitel felvételét el akarja kerülni. 

Előadta még, hogy fontosnak tartja a kultúra ápolását, a hagyományok őrzésének elősegítését, 

a művészeti csoportok támogatását, azonban a legnagyobb problémát az elkövetkezendő 



időszakban az önkormányzat és intézményei működésének biztosítása fogja jelenteni, így nem 

célszerű a működési kiadások további növelése. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy az ismertetett adatok nagyon rossz 

képet festenek az elkövetkezendő időszakról. 

Polgármester előadta, hogy valóban nagyon rosszak a kilátások, ezért kell a képviselő-

testületnek most a lehető legnagyobb körültekintéssel és óvatossággal tárgyalnia azt a kérdést, 

hogy az önkormányzat működési kiadásait tovább növeli-e. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy a település kultúráját, annak ápolását 

nem lehet egyszerűen költségvetési kérdésként kezelni, arra mindenképpen szüksége van egy 

közösségnek. A kultúra ápolása az elmúlt időben nagy mértékben romlott, éppen azért mert 

nem az önkormányzat nem gondoskodott egy olyan személy alkalmazásáról, aki a kultúrát 

szervezné. Előadta továbbá, hogy mindenképpen szükségesnek tartja egy személy 

alkalmazását, máskülönben a település kultúrájának, hagyományainak ápolása elmarad, ami 

rendkívül rossz következményekkel járhat. 

Kancsalné Pék Gyöngyi előadta, hogy az önkormányzat a központi költségvetésből 

támogatásban részesül a közművelődési feladatok ellátására, amely összeg ez évben 1,5 millió 

forint. Előadta, hogy azzal nincs tisztában, hogy ez az összeg hogyan oszlik meg az 

önkormányzat és az Általános Művelődési Központ között, de az önkormányzat rendelkezik 

még hozzávetőleg 1,1 millió forint bevétellel a svábbálok után. Véleménye szerint ezek a 

bevételek, továbbá a pályázatokból elnyerhető bevételek fedezik a közművelődési feladatok 

ellátására esetlegesen alkalmazott személy bérköltségeit. Ebből fakadóan egy személy 

alkalmazása erre a feladatra nem jelent az önkormányzatnak többletkiadást. 

Körjegyző előadta, hogy a fentiek nem fedik teljes mértékben a valóságot, tekintettel arra, 

hogy az önkormányzat fenti bevételei nem címkézett bevételek, így azt az önkormányzat nem 

feltétlenül a Művelődési Ház kiadásainak teljesítésére fordítja, ahogy más bevételeket is 

felhasználhat az előző kiadások teljesítésére. Előadta továbbá, hogy nem lehet a Művelődési 

Ház kiadásait kizárólag a személyi kiadásokra leszűkíteni, ugyanis azok között szerepelnek a 

fenntartási kiadások, mint a rezsiköltségek, amelyek igen magasak. Ezek között említhető a 

karbantartással és takarítással kapcsolatos személyi jellegű kiadások, illetve a rendezvények 

dologi kiadásai. Ebből adódóan a bevételek és kiadások között legalább 1,5 millió forintos 

hiány mutatható ki, amelyet természetesen az önkormányzat más bevételeiből pótol. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy régebben – amikor még az 

önkormányzat főállásban, teljes munkaidőben alkalmazott Művelődési Ház igazgatót – a 

Művelődési Ház kiadásait évente több mint 5 millió forintos kiadással tervezték. Javasolta, 

hogy ez a jövőben is követhető példa lehetne, ugyanis ennyit érdemes a település kultúrájára 

áldozni. 

Polgármester válaszában kifejtette, hogy valóban érdemes lenne ennyit áldozni a kultúra 

ápolására, ha lenne miből áldozni. A jelenlegi gazdasági helyzet azonban ezt egyáltalán nem 

engedi meg. Elmondta még, hogy az önkormányzatnak a továbbiakban is fenn kell tartania az 

Általános Művelődési Központot, a Körjegyzőséget, valamint saját magát. Tekintettel arra, 

hogy a központi finanszírozás rendkívüli mértékű csökkentése várható, az elsődleges feladat 

az lenne, hogy a működés biztosítására találjon megoldást a képviselő-testület, nem pedig a 

működési kiadások további növelésére. Előadta továbbá, hogy nem javasolja, hogy a 

képviselő-testület a jelenlegi gazdasági helyzetben bővítse a létszámot, és új státuszt nyitva 



alkalmazzon még egy személyt, ugyanis nem kizárt, hogy a következő évben akár 

létszámleépítéssel is számolni kell. A november 3-i megbeszélésen több alternatíva is 

elhangzott a kultúra szervezésének megoldására, amelyek között szerepelt például a kulturális 

egyesület kiemelt támogatása a Művelődési Ház jelenlegi kiadásainak terhére. Egy 

hozzávetőleg 1-1,5 millió forintos támogatást, továbbá a rendezvényekből származó bevételek 

nagy részének átadását jelentette volna, amelyből az egyesület a kultúra teljes körű 

szervezését megoldhatná, azonban ezt az egyesület vezetősége elvetette. Javaslatként vetődött 

fel a jelenlegi megoldás további alkalmazása, azaz rendezvényszervező megbízása, amíg a 

gazdasági helyzet nem mutat biztos képet, és nem látható teljes bizonyossággal az, hogy a 

költségvetés megengedi egy személy közalkalmazotti státuszban történő alkalmazását erre a 

célra. Javasolta, hogy az új státusz nyitásának, illetve a közalkalmazott alkalmazásának 

kérdését akkor tárgyalja a képviselő-testület, ha már látja a jövő évi költségvetés helyzetét, 

addig viszont, a képviselő-testület az utóbbi megoldási javaslatot válassza, ideiglenes 

jelleggel, amíg a gazdasági helyzet nem stabilizálódik.  

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy megoldási javaslatként merült fel 

továbbá az is, hogy a körjegyzőség dolgozói közül egy személy a kulturális egyesülettel és a 

polgármesterrel együttműködve ideiglenes elláthatná ezt a feladatot, vagyis a rendezvények 

szervezését, a művészeti csoportok koordinálását. 

Körjegyző előadta, hogy ezt a megoldási javaslatot ideiglenes jelleggel kivitelezhetőnek 

tartja, tud biztosítani egy személyt ennek a feladatnak az ellátására. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy egyedüli megoldásként egy státusz 

nyitását és egy közalkalmazott alkalmazását látja ennek a feladatnak az eredményes és 

hatékony ellátására. Elmondta, hogy a jelenlegi válságokkal teli helyzetben lehet, hogy épp a 

kultúra az, ami az emberek segítségére lehet. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy a közalkalmazott alkalmazásakor 

próbaidőt köthet ki a munkáltató. Elmondta, hogy a képviselő-testület dönthet most a 

közalkalmazott kinevezéséről, és ha kiderül, hogy a költségvetés nem engedi meg a további 

foglalkoztatást, akkor még a próbaidő alatt felmondhat. 

Körjegyző elmondta, hogy nem javasolja, hogy a képviselő-testület ilyen mentalitással álljon 

hozzá a munkáltatói jogköréhez, ugyanis ez egyáltalán nem áll összhangban a közalkalmazotti 

jogszabályok alapelveivel, másrészről pedig nem etikus a munkavállalóval szemben. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy álláspontja szerint a rendezvényeket 

meg tudja szervezni a Körjegyzőség egy dolgozója a polgármester és a kulturális egyesület 

közreműködésével. Előadta továbbá, hogy a művészeti csoportok működése is biztosítható 

lenne, ha azok tagjai aktívabb szerepet vállalnának a csoport munkájának szervezésében. 

Véleménye szerint a csoportok választhatnának saját tagjaik közül vezetőket, akik ezt a 

feladatot ellátnák, akkor nem lenne szükség egy személyre, akit az önkormányzat alkalmaz. 

Előadta még, hogy véleménye szerint a művészeti csoportok tagjai elkényelmesedtek és azt 

várják, hogy valaki ellássa helyettük a működésükkel kapcsolatos teendőket, a probléma 

viszont az, hogy ez az önkormányzatnak sok pénzébe kerül. 

József Károly önkormányzati képviselő elmondta, hogy ebben az esetben nem egy-egy 

művészeti csoport működéséről van szó, hanem az összes koordinálásáról, amely viszont 

indokolttá teszi egy személy alkalmazását. 



Polgármester előadta, hogy az önkormányzat legfontosabb feladat jelenleg az, hogy 

intézményei és saját maga működését megpróbálja finanszírozni, nem pedig az, hogy a 

kultúráért mindent feláldozzon. Hozzátette, hogy ez remélhetőleg átmeneti időszak, amely 

után ez a terület is kellőképpen finanszírozható és támogatható lesz majd. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy az önkormányzat sajnos eddig is a 

kultúra kárára finanszírozott más feladatokat, ami érezhető visszaesést okozott e téren. A 

település kultúrája sérül, ami álláspontja szerint nem megengedhető. 

Körjegyző előadta, hogy ebben a helyzetben nem érdemes azon gondolkodni, hogy az 

önkormányzat milyen többletfeladatokat lát el, illetve milyen mértékben növeli a kiadásait, 

mert ezeket a kiadásokat nem fogja tudni önerőből teljesíteni, az esetleges működési célú hitel 

felvétele viszont hosszabb időre ellehetetlenítheti, megakadályozhatja a település fejlődését. 

Már a következő évben sem tervezhető felhalmozási célú kiadás, semmiféle beruházás, 

felújítás vagy fejlesztés, ami egyértelműen visszalépést jelent a településnek, remélhetőleg 

csak átmeneti visszalépést. Ha a képviselő-testület a létszám növelésével a működési 

kiadásokat növeli a stagnálást, ezzel a visszalépést hosszabb időre stabilizálhatja. A település 

infrastrukturális szempontból jelenleg nincs jó helyzetben, az utak, a közintézmények épületei 

rossz állapotban vannak, a terek szintén rendezésre várnak. Álláspontja szerint a kiadásokat 

lehetőség szerint úgy kell tervezni, illetve teljesíteni, hogy a képviselő-testület a település 

fejlesztésére is fordíthasson, mert ha ezt nem teszi, számolhat azzal, hogy a lakosok 

elköltöznek, a szülők máshol taníttatják majd gyermekeiket. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy nem ért egyet a körjegyző 

véleményével, ugyanis lehetnek egy településnek autópálya minőségű útjai, és tökéletesen 

felújított épületei, ha nincsenek hagyományai és kultúrája, akkor nem érdemes ott élni. 

Polgármester előadta, hogy jelen esetben nem arról van szó, hogy Városlőd kultúrája és 

hagyományai elhalnának azáltal, hogy az önkormányzat fontosnak tartja az infrastruktúra 

fejlesztését, illetve felújítását. Előadta továbbá, hogy megkérdezte a partnertelepülés, 

Wiesthal polgármesterét, hogy a gazdaságilag sokkal előnyösebb helyzetben lévő 

Németországban a közművelődés feladatát hogyan látják el, illetve, hogy alkalmaz-e az 

önkormányzat erre egy személyt. A wiesthali polgármester elmondta, hogy a kultúra 

ápolásában a legnagyobb részt a civil szervezetek és a művészeti csoportok vállalják, az 

önkormányzat ezen feladat ellátására nem alkalmaz munkavállalót. Csekényi István 

polgármester előadta továbbá, hogy szinte kizárólag városokban látható az a megoldás, hogy 

az önkormányzat e feladatra alkalmaz egy személyt. A városok költségvetése azonban össze 

sem hasonlítható egy kisebb településével, amilyen Városlőd is. Elmondta, hogy amennyiben 

a képviselő-testület mindenképp alkalmazni kíván egy személyt, azt részmunkaidőben, napi 

négy órában tegye, mert ez terheli legkevésbé, az egyébként is leterhelt költségvetést. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy álláspontja szerint ez a munka teljes 

munkaidejű foglalkoztatást igényel, napi nyolc óránál kevesebb munkaidőben nem látható el 

eredményesen. 

Kancsalné Pék Gyöngyi előadta, hogy számára kizárólag a teljes munkaidőben való 

foglalkoztatás jelentene megoldást, mivel 2009. január 1-től már nem lesz ellátott 

jogviszonya. 

Polgármester előadta, hogy Kancsalné Pék Gyöngyi jelen előterjesztés tárgyát képező 

levelében szintén teljes munkaidőben való foglalkoztatást javasolt, azonban a közművelődési 



munkakör betöltésére mindösszesen napi 4 órát, a másik 4 órában – javaslata szerint – az 

Általános Művelődési Központban napközis tanár munkakört látna el. Polgármester kérdezte, 

hogy e javaslat alapján Kancsalné Pék Gyöngyi véleménye szerint a közművelődési feladatok 

ellátására elegendő napi négy órás foglalkoztatás? 

Kancsalné Pék Gyöngyi válaszában kifejtette, hogy az említett levélben mindösszesen egy 

megoldási javaslatot vázolt fel a teljes munkaidejű foglalkoztatásra, de a képviselő-testület 

feladata eldönteni, hogy a munkavállaló munkaidejét hogyan osztja fel. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő előadta, hogy a közalkalmazottak 

részmunkaidőben történő foglalkoztatásának speciális szabályi vannak. A körjegyzőt 

kérdezte, hogy mik ezek a speciális szabályok. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy a közalkalmazotti törvény nem állapít meg speciális 

szabályokat a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra, e körben mindösszesen arról 

rendelkezik, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében a foglalkoztatott minden 

járandóságának arányos részét kapja meg. Más rendelkezést erre vonatkozóan sem a törvény, 

sem a végrehajtási rendeletei nem tartalmaznak. 

Polgármester Kancsalné Pék Gyöngyit kérdezte, hogy amennyiben az önkormányzat 

részmunkaidős, napi 4 órás lehetőséget kínálna, azt elfogadná-e? 

Kancsalné Pék Gyöngyi válaszában kifejtette, hogy a napi négy órás foglalkoztatás nem lenne 

számára megfelelő, kizárólag a teljes munkaidőben, esetleg a napi hat órában való alkalmazás. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön arról, 

hogy Kancsalné Pék Gyöngyit teljes munkaidőben alkalmazza 2009. január 1-től. 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. 

évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 

közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 

megfelelt.” 

A Kjt. további rendelkezései meghatározzák azokat az eseteket, amikor pályázat kiírása nélkül 

létesíthető közalkalmazotti jogviszony, azonban jelen esetre egyik sem alkalmazható. A 

fentiekből adódóan a képviselő-testület jelen esetben kizárólag arról dönthet, hogy az 

esetlegesen megnyitott státusz betöltésére pályázatot ír ki, arról azonban nem, hogy pályázat 

kiírása nélkül közalkalmazotti jogviszonyban alkalmaz valakit. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy ez esetben a képviselő-testületnek 

pályázatot kell kiírnia a státusz teljes munkaidőben történő betöltésére. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta, majd előadta, 

hogy az önkormányzat a jövő évben várhatóan nagyon nehéz anyagi helyzetben lesz, mert 

vélhetően a működési kiadásait sem fogja tudni önerőből finanszírozni. A kötelező feladatok 

ellátása is komoly problémát jelent majd, valószínűleg a szabadon választott feladatok 

ellátásának egy részéről le is kell mondania. Előadta továbbá, hogy az önkormányzat 

pénzügyi helyzete előreláthatólag nem engedi meg, hogy a képviselő-testület új státuszt 



nyisson, illetve abban egy közalkalmazottat teljes munkaidőben alkalmazzon, ebből fakadóan 

javasolta, hogy a képviselő-testület e kérdés megvitatását határozatlan időre napolja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 1 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett elutasította. 

Polgármester ezt követően az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

közművelődéssel foglalkozó munkakörének betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak 

szerint: 

– a munkakör megnevezése: közművelődési szakember, 

– a munkakör részmunkaidőben, napi négy órás munkavégzéssel tölthető be, 

– a kinevezés határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével, 

– a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a település önkormányzati rendezvényeinek, ezek reklámjának 

megszervezése, közönségszervezés, 

 a település kulturális programjának megalkotása, szervezése, 

 a Művelődési Ház termei időbeosztásának szervezése a 

programigényeknek megfelelően, 

 a település művészeti csoportjai munkájának szervezése, koordinálása, 

 a település kultúrájának, hagyományainak ápolásában való 

közreműködés, 

 kulturális fejlesztést célzó pályázatok írása. 

– a munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú 

közművelődési szakember szakképesítés. 

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, 

 hasonló területen szerzett gyakorlat. 

– a pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó személyi adatait és a munkakör betöltésével kapcsolatos 

szakmai elképzeléseit is tartalmazó szakmai önéletrajzát, 

 a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

– az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik. 

A képviselő-testület elrendeli, hogy a pályázat a hatályos központi jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, valamint Városlőd Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendeletének 38. §-ában foglaltaknak 



megfelelően kerüljön meghirdetésre. A pályázatok benyújtásának határideje a 

pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatok 

elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártától számított harminc nap. 

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

és felhatalmazza a pályázat képviselő-testület nevében történő közzétételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 1 szavazattal, 8 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett elutasította. 

 

Polgármester ezt követően az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

közművelődéssel foglalkozó munkakörének betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak 

szerint: 

– a munkakör megnevezése: közművelődési szakember, 

– a munkakör részmunkaidőben, napi hat órás munkavégzéssel tölthető be, 

– a kinevezés határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével, 

– a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a település önkormányzati rendezvényeinek, ezek reklámjának 

megszervezése, közönségszervezés, 

 a település kulturális programjának megalkotása, szervezése, 

 a Művelődési Ház termei időbeosztásának szervezése a 

programigényeknek megfelelően, 

 a település művészeti csoportjai munkájának szervezése, koordinálása, 

 a település kultúrájának, hagyományainak ápolásában való 

közreműködés, 

 kulturális fejlesztést célzó pályázatok írása. 

– a munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú 

közművelődési szakember szakképesítés. 

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, 

 hasonló területen szerzett gyakorlat. 



– a pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó személyi adatait és a munkakör betöltésével kapcsolatos 

szakmai elképzeléseit is tartalmazó szakmai önéletrajzát, 

 a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

– az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik. 

A képviselő-testület elrendeli, hogy a pályázat a hatályos központi jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, valamint Városlőd Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendeletének 38. §-ában foglaltaknak 

megfelelően kerüljön meghirdetésre. A pályázatok benyújtásának határideje a 

pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatok 

elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártától számított harminc nap. 

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

és felhatalmazza a pályázat képviselő-testület nevében történő közzétételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 79/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

közművelődéssel foglalkozó munkakörének betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak 

szerint: 

– a munkakör megnevezése: közművelődési szakember, 

– a munkakör részmunkaidőben, napi hat órás munkavégzéssel tölthető be, 

– a kinevezés határozatlan időre szól, négy hónap próbaidő kikötésével, 

– a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a település önkormányzati rendezvényeinek, ezek reklámjának 

megszervezése, közönségszervezés, 

 a település kulturális programjának megalkotása, szervezése, 

 a Művelődési Ház termei időbeosztásának szervezése a 

programigényeknek megfelelően, 

 a település művészeti csoportjai munkájának szervezése, koordinálása, 

 a település kultúrájának, hagyományainak ápolásában való 

közreműködés, 

 kulturális fejlesztést célzó pályázatok írása. 

– a munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 



 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú 

közművelődési szakember szakképesítés. 

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, 

 hasonló területen szerzett gyakorlat. 

– a pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó személyi adatait és a munkakör betöltésével kapcsolatos 

szakmai elképzeléseit is tartalmazó szakmai önéletrajzát, 

 a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

– az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik. 

A képviselő-testület elrendeli, hogy a pályázat a hatályos központi jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, valamint Városlőd Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendeletének 38. §-ában foglaltaknak 

megfelelően kerüljön meghirdetésre. A pályázatok benyújtásának határideje a 

pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatok 

elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártától számított harminc nap. 

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

és felhatalmazza a pályázat képviselő-testület nevében történő közzétételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési ütemtervének 

jóváhagyása tárgyában. 

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 9 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 80/2008. (XI. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás 2009. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 



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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

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

testületi ülést 23.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


