
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. április 28-án (kedd) 17.30 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

beszámolójának (zárszámadás) elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés páncélszekrény vásárlásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés az önkormányzat létszámának csökkentéséről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2009. április 22. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi előadója 
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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 Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójának 

(zárszámadás) elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körjegyző a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2008. évi költségvetési 

beszámolójáról szóló rendelet-tervezetet és az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

szöveges értékelését, amely dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik. Javaslom, 

hogy a képviselő-testület a fenti dokumentumokat tekintse át, és a rendelet-tervezetet fogadja 

el. 

 

Városlőd, 2009. április 22. 

 

 

 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, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

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

Tárgy: Előterjesztés páncélszekrény vásárlásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

hivatalában sajnálatos módon nem biztosított az anyakönyvek megfelelő tárolása, védelme. A 

meglévő páncélszekrény nem zárható, nem tűzbiztos, továbbá az anyakönyveknek csak a fele 

fér el benne, így a másik felét szabálytalanul szekrényben tároljuk. 

Nyilvánvalóan nem szükséges részletezni, hogy az anyakönyvek mind az államigazgatás, 

mind a település szempontjából milyen kiemelten fontos jelentőséggel bírnak, amelyek 

megrongálódása vagy megsemmisülése hatalmas kárral járna. Az anyakönyvek mindemellett 

pótolhatatlanok, egyedi dokumentumként őrzik a múlt eseményeit. E jelentőségük mellett 

jogszabály, konkrétan az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 

6/2003. (III. 7.) BM rendelet 10. § (3) bekezdése is kötelezi a jegyzőt, illetve az 

anyakönyvvezetőt az anyakönyvek megfelelő tárolására az alábbiak szerint: 

„Az anyakönyveket, az anyakönyvi alapiratokat, a névmutatókat, a rendszeresített íróeszközt, 

az anyakönyv és anyakönyvi kivonat kitöltetlen (biankó) nyomtatványokat, az anyakönyv-

vezetői felhasználói kártyát és az anyakönyvvezető hivatalos körbélyegzőjét munkaidőn kívül 

tűzbiztos, jól zárható szekrényben vagy irattárolóban kell elhelyezni.” 

Számításainak alapján az összes anyakönyv hozzávetőleg 190 cm magas és 120 cm széles 

belméretű szekrényben férne el. Ilyen szekrényekre az interneten található webáruházakban a 

következő árajánlatokat lehet találni: 

Petrik-Trezor Kft. – 1. számú melléklet (598.800,- Ft) 

Bit Force Kft. (Széfguru) – 2. számú melléklet (548.160,- Ft) 

Max Trade Bt. (Széfdiszkont) – 3. számú melléklet (586.800,- Ft) 

Ezek a szekrények a minimálisan elfogadható követelményeknek felelnek meg (30 perces 

tűzbiztosság, jól zárhatóság), az árak nem tartalmazzák a szállítás díját. 

Csehbánya Község Polgármesterével történt előzetes egyeztetések értelmében Csehbánya 

Község Önkormányzata az esetlegesen megvásárolt tűzálló szekrény árát lakosságszám-

arányosan – reményeink szerint – megfizeti, amely 600.000,- Ft esetében körülbelül 100.000,- 

Ft-ot jelent, tehát ennyivel kevesebbe kerülne az Városlőd Község Önkormányzatának. Erről 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 29-i ülésén dönt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel arra, hogy legfeljebb 600.000,- Ft 

összegben tűálló páncélszekrényt vásároljak az anyakönyvek megfelelő tárolásához. 
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Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (IV. 28.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a körjegyzőt, 

hogy az anyakönyvek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti 

tárolásához legfeljebb 600.000,- Ft összegben tűálló páncélszekrényt vásároljon az 

önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére. 

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2009. április 22. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat létszámának csökkentéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat üzemeltetésében működő konyha sajnálatos módon két éve veszteséges. A 

tavalyi évben a teljes hiánya 1,5 millió forint, míg az idei évben már most 1,7 millió forint. 

A konyhában (az üdültetés szakfeladaton) jelenleg 3 főt alkalmaz az önkormányzat, míg 

további egy főt a házi segítségnyújtás szakfeladaton. Az itt foglalkoztatott személyek napi 8 

órában, teljes munkaidőben, közalkalmazotti státuszban dolgoznak. A nyári szezonon kívül 

a konyhában napi átlagban 38-40 (12 szociális étkező, 21 gyermek, 5 dolgozó) főre 

készítenek ételt hárman úgy, hogy a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott 

személy segítséget nyújt a takarításban. (Itt szükséges megjegyezni, hogy a 

versenyszférában 1 fő körülbelül 100 főre készít ételt.) 

A költségvetési mutatók által alátámasztott tények alapján az önkormányzat üdültetés 

szakfeladata, azaz az önkormányzat üzemeltetésében álló konyha működése egyáltalán nem 

gazdaságos, az elmúlt két évben hiányt termel, vesztesége évente körülbelül 1,5-2 millió 

forint. Ebből fakadóan véleményünk szerint annak teljes körű átszervezésére van szükség. 

A képviselő-testület korábbi ülésein már több alkalommal elhangzott a konyha üzemeltetése 

vállalkozásba adásának gondolata, azonban azt a testület eleddig elvetette. Tehette ezt azért, 

mert az önkormányzat gazdálkodása a külső körülményeknek köszönhetően jóval 

kiegyensúlyozottabb volt, mint a jelenlegi gazdasági válsággal átitatott helyzetben. Az 

önkormányzat és intézményei fenntartása érdekében a képviselő-testület nagyon komoly, 

több személy meglehetősen rosszul érintő intézkedéseket volt kénytelen elrendelni, illetve 

végrehajtatni. Most pedig az önkormányzat büdzséjének másik oldalán „folyik ki” pénz, 

amely álláspontunk szerint nem tartható. 

A fentiek elkerülése, az önkormányzat konyhájának rentábilissá tétele érdekben kezdtük 

meg a tárgyalásokat környékbeli vendéglátóhely üzemeltetőkkel, amelynek eredményeképp 

egy kislődi vállalkozó vállalta a konyha teljes körű üzemeltetését, amennyiben a képviselő-

testület a szükséges döntéseket meghozza. Ehhez az önkormányzat létszámának 

csökkentésével a konyhában dolgozók (3 főből 2) felmentésére, és üzemeltetési szerződés 

megkötésére volna szükség az érintett vállalkozóval. 

Álláspontunk szerint a fentiekben részletezett lehetőség az ideális megoldás az 

önkormányzat költségvetésének egyensúlyban tartására a jövőben. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és 

megtárgyalni. 
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Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (IV. 28.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község 

Önkormányzatánál létszámcsökkentést rendel el, amelynek keretében átlagos 

statisztikai állományi létszámát kettő fővel csökkenti. 

A létszámcsökkentés indoka az önkormányzat, valamint fenti költségvetési szervei 

által ellátott feladatok hatékonysági- és költségtakarékossági szempontú 

átszervezése, amellyel a tevékenységi körükbe tartozó feladatok változatlansága 

mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is 

biztosítani tudják, és amelynek következtében kettő fő további foglalkoztatására 

nincs lehetőség. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a fenntartói körén belül – költségvetési 

szerveinél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 

feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött 

idejük folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és 

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

meghatározott létszámkeret alapján az alábbiak szerint megállapítja az önkormányzat 

létszámcsökkentés előtti és utáni létszámadatait: 

Létszámcsökkentés előtt: 

I. Összesített létszám a 2009. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 74 fő 

II. Intézményi szintű létszám a 2009. évben (átlagos statisztikai állományi létszám): 

1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 55 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 6 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 2 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 3 fő 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 

– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 3 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő (eseti megbízás) 

 

Létszámcsökkentés után: 

I. Összesített létszám a 2009. július 1-től (átlagos statisztikai állományi létszám): 72 

fő 



II. Intézményi szintű létszám a 2009. július 1-től (átlagos statisztikai állományi 

létszám): 

1. Intézmények: 

– Általános Művelődési Központ: 55 fő 

– Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség: 6 fő 

2. Szakfeladatok: 

– 751153 Önkormányzat: 2 fő 

– 851219 Háziorvosi Szolgálat: 3 fő 

– 851279 Védőnői Szolgálat: 1 fő 

– 853233 Házi segítségnyújtás: 1 fő 

– 551414 Ifjúsági Tábor (üdültetés): 1 fő 

– 751845 Város- és községgazdálkodás: 3 fő (közhasznú foglalkoztatás) 

– 921815 Művelődési Ház: 1 fő  

A képviselő-testület döntését az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjában valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével hozta meg. 

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

ezen belül különösen a létszámcsökkentés határidőben történő végrehajtására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: 2009. július 1. 

 

 

Városlőd, 2009. április 22. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2009. április 28-i 

nyilvános ülésének anyaga 

 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 6/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-án 17.30 

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 

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 

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 távolmaradt, így a testület határozatképes. 

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: 
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Városlőd Község Önkormányzat 26/2009. (IV. 28.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 28-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

beszámolójának (zárszámadás) elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés páncélszekrény vásárlásáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés az önkormányzat létszámának csökkentéséről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

beszámolójának (zárszámadás) elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat 2008. évi 

költségvetési beszámolójáról, ismertette a zárszámadási rendelet mellékleteit. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy a legfontosabb beszámolóban szereplő 

számadat a pénzmaradvány, amely a 2008. évben 12 023 000,- Ft volt. Ebből véleménye 

szerint az következik, hogy az önkormányzat az elmúlt évben takarékosan gazdálkodott, 

továbbá az egyik legfontosabb tény, hogy feladatait maradéktalanul ellátta hitel felvétele 

nélkül. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy azzal, hogy az önkormányzat hivatala 

átköltözött a Művelődési Ház épületébe, mennyivel lett több ennek rezsije, illetve mekkora a 

megtakarítás összege? 

Polgármester előadta, hogy a Művelődési Ház rezsije éves szinten körülbelül 100-150 ezer 

forinttal lett magasabb, azonban a Kossuth u. 23. szám alatti hivatali épület fenntartása most 

szinte semmibe nem kerül, tekintettel arra, hogy csak a vezetékek elfagyását elkerülendő 5-10 

Celsius fokos hőmérsékletet kellett egész télen tartani, amelynek a költsége havonta 

minimális. Ezt kompenzálandó az önkormányzat bérbe adta az épület régi tanácstermét 



könyvek raktározása céljából, havonta 30 ezer forintos bérleti díjjal, így elmondható, hogy az 

épület jelenlegi fenntartása nyereséges. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a Háziorvosi szolgálat 

szakfeladaton miért 4 fő szerepel alkalmazottként, amikor csak 3 főt foglalkoztat ott az 

önkormányzat. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy 2008. áprilisában rendelt el ezen a szakfeladaton 

létszámcsökkentést a képviselő-testület, amit a polgármester végre is hajtott. Az 1 fő 

takarítónak azonban felmentési ideje miatt 2008. évi foglalkoztatása a félévnél tovább tartott, 

így egész évre szerepeltetni kell az átlagos statisztikai létszámban. Ezért szerepel még mindig 

4 fő a Háziorvosi szolgálat szakfeladaton. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy hogyan alakultak az önkormányzat 

adó- és bérleti díj bevételei. 

Körjegyző válaszában ismertette az adóbevételek alakulását. Elmondta, hogy sajnos mind az 

iparűzési adó-, mind a gépjárműadó-, mind pedig a vállalkozók kommunális adójának összege 

évről évre csökken, főként azért, mert a vállalkozók áthelyezik más településekre a 

székhelyüket. A bérleti díj bevételek lassan folynak be az önkormányzat kasszájába. 

Amennyiben valakinek tartozása keletkezik, azonnal felszólítást kap a teljesítésre, bírósági 

eljárást még nem kellett indítani. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy hallomása szerint a gépjárműadó 

behajtása területén meglehetősen jól áll az önkormányzat, illetve a Körjegyzőség. Kérdezte, 

hogy ez igaz-e. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy e téren nem áll rosszul az önkormányzat, azonban a 

behajtások intenzitásán, illetve eredményességén van még javítani való. 

Gencsy Gizella önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a víziközmű társulati tagdíjat 

beszedése hogyan alakul. 

Polgármester válaszában előadta, hogy a hitelező bank felé az összes tartozásunkat 

megfizettük, a tagok az érdekeltségi hozzájárulásokat fizetik, azonban akik eddig nem 

fizettek, azok most sem teljesítik a fizetési kötelezettségüket. 

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

hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját, ezzel a 

zárszámadási rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



2.) Napirend: Előterjesztés páncélszekrény vásárlásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a páncélszekrény vásárlás szükségességéről, 

amelynek keretében előadta, hogy a legkomolyabb indok a vásárlás mellett az, hogy az épület, 

ahol a körjegyzőség hivatala található nem csak a hivatal elhelyezésére szolgál. A Művelődési 

Ház épülete rendezvények színhelye, illetve vendéglátóhely található benne, ahol sok ember 

megfordul, így nő a tűz keletkezésének kockázata. Előadta még, hogy sajnos ez nem olyan 

kiadás, amely eredményt hozna a településnek, azonban mégis szükséges, mert nagyon nagy 

értékű dokumentumok védelme biztosítható ezáltal. 

Gencsy Gizella önkormányzati képviselő előadta, hogy a jelenlegi páncélszekrénynek 

kizárólag a zárszerkezete rossz, miért nem azt javíttatja meg a körjegyző pár ezer forintért. 

Körjegyző válaszában előadta, hogy az előterjesztésben részletesen kifejtette, hogy a jelenlegi 

páncélszekrény – a zárhatóság hiányán kívül – miért nem felel meg, amik között elsődleges 

problémának az tekinthető, hogy az anyakönyvek fele sem fér bele. Másodsorban pedig 

egyáltalán nem tűzálló. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy az új páncélszekrény még hány évig 

lesz elegendő az anyakönyvek tárolására. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy erre nagyon nehéz válaszolni, attól függ, hogy hány 

születés, haláleset vagy házasság történik. Előreláthatólag még jó pár évig elegendő lesz az új 

szekrény. 

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

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 meghozta a következő határozatot: 

 Városlőd Község Önkormányzat 27/2009. (IV. 28.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a körjegyzőt, 

hogy az anyakönyvek az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti 

tárolásához legfeljebb 600.000,- Ft összegben tűálló páncélszekrényt vásároljon az 

önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére. 

Felelős: Dobosi Gergely 

körjegyző 

Határidő: azonnal 

 



3.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat létszámának csökkentéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat konyhája a tavalyi 

évben veszteségesen zárt, és az idei évben is komoly veszteséget termelt ez idáig. Ennek több 

oka is van, mint például az, hogy a szezon időtartama lerövidült, ebben az évben még be sem 

indult. Másrészt pedig szezonon kívül nagyon kevés emberre főznek, mindössze 38-40 

személyre, amelyhez hárman sokan vannak. Azt pedig nem teheti meg a munkáltató – 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat a konyhán foglalkoztatott személyeket közalkalmazotti 

státuszban alkalmazza – hogy szezonon kívül nem foglalkoztatja a három főt, majd szezonban 

újra felveszi őket. Polgármester előadta, hogy több vállalkozótól hallotta már, hogy egy 

szakács körülbelül 100 főre főz, és mindösszesen egy konyhai kisegítő dolgozik mellette. Az 

önkormányzat konyháján viszont szezonban 5-6 fő is dolgozik. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy tudomása szerint az önkormányzatnak 

kötelessége a konyhán élelmezésvezetőt alkalmaznia, főként akkor, ha iskolai étkeztetést is 

végez a konyha. 

Körjegyző válaszában elmondta, hogy nem tud olyan jogszabályi rendelkezésről, ami 

kötelezővé tenné az élelmezésvezető alkalmazását akár a közétkeztetésben, akár iskolai 

étkeztetésben. Előadta, hogy véleménye szerint elegendő a szakács képesítés. 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy 

a településen nincs elegendő személy, aki az önkormányzat konyhájában étkezne, ezért 

veszteséges szezonon kívül a konyha. Kislődön hozzávetőleg 100 fő étkezik naponta, így a 

Takaros vendéglő nyereségesen tud működni. Előadta, hogy ennek a vendéglőnek az 

üzemeltetőjével tárgyalt a konyha további működtetéséről. A Takaros vendéglő üzemeltetője 

egy személyben az étterem szakácsa is, aki egyedül 100 főre főz, és csak egy konyhai 

kisegítőt alkalmaz 4 órában. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a kislődi Takaros vendéglő 

üzemeltetője kivenné-e, és ha igen milyen feltételekkel az önkormányzat konyháját? 

Polgármester válaszában kifejtette, hogy kivenné az önkormányzat konyháját, ahol nagy 

valószínűséggel főzőkonyhát nem, csak tálalókonyhát üzemeltetne. A teljes rezsiköltség őt 

terhelné, tehát az önkormányzatnak nem kerülne a további fenntartás pénzébe. A normatívát 

továbbra is az önkormányzat igényelné, azonban azt teljes összegben átadná a vállalkozónak. 

Bérleti díjat az üzemeltetés első időszakában nem lehetne kérni, csak körülbelül egy fél év 

elteltével, de akkor sem túl nagy összeget. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint a konyhában 

dolgozók hozzáállásával van a probléma. Ez a terület nem tipikusan a közszférába tartozó 

terület, így nem is lehet rá teljes mértékben úgy tekinteni, mint egy 8 órától 16 óráig 

elvégzendő feladatra. Az alkalmazottaknak vállalkozói szemlélettel kellene a munkájuk 

végezni, ahhoz, hogy a veszteségek kiküszöbölhetők legyenek. Előadta még, hogy álláspontja 

szerint először erre kellene rászorítani a dolgozókat, adni nekik fél év haladékot, hogy a 

konyha működését null szaldóra kihozhassák. Ha ez esetleg nem sikerül, utána kellene csak a 

konyha vállalkozásba adásáról gondolkodni. 



Polgármester előadta, hogy nagyon kellemetlen az, amikor 16-20 fős vendégcsoport 

bejelentkezik a hétvégére, és a konyha dolgozói telefonon felhívják, hogy hétvégén kell-e 

dolgozni. Ha pedig dolgozniuk kell, akkor 200-300 %-os bérrel számolják a hétvégi munkát. 

Ezt egy vállalkozó nem teheti meg, sőt örül annak, ha dolgozhat. Hosszú távon pedig az az 

elképzelése, hogy a konyha nyáron étteremként is üzemelhetne a’la carte étlappal. Ez a 

település imázsát nagymértékben javítaná. 

Bauer Miklós önkormányzati képviselő előadta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a képviselő-

testület ismét létszámot csökkentsen. Véleménye szerint József Károly képviselő javaslatát 

kellene követnie a képviselő-testületnek, azaz elsősorban szükséges lenne megpróbálni a 

jelenlegi alkalmazottakat rábírni arra, hogy a konyhát legalább null szaldósan üzemeltessék, 

és ha ez nem sikerül, csak utána kellene gondolkodni arról, hogy a konyhát hogyan lehetne 

vállalkozásba adni. 

Polgármester elmondta, hogy többször felajánlotta már a konyhában dolgozóknak, hogy 

vegyék ki ők a konyhát vállalkozásba. Az alaptőke lehetne az önkormányzattól kapott 

végkielégítés, illetve a jelenlegi árukészlet. Erre azonban a dolgozók nem hajlandók, mivel 

véleményük szerint így nem lehetne a konyhát nyereségesen üzemeltetni. 

Körjegyző előadta, hogy jó megoldásnak látná első körben a figyelmeztetést arra, hogy a 

dolgozók hozzák null szaldósra a működtetést, azonban véleménye szerint ez lehetetlen. 

Képtelenség pozitív mérleggel zárni, ugyanis a működési kiadások messze meghaladják a 

bevételeket. Ez abból adódik, hogy szezonon kívül hárman, míg szezonban öten-hatan 

dolgoznak a konyhában, és a bérjellegű kifizetések az összes bevételt „elviszik”. Érdemi 

változás kizárólag akkor várható, ha a feladatellátás alapjaiban megváltozik, vagy a létszám 

csökken. Bevételek eléréséhez igen komoly reklámtevékenységre lenne szükség, és 

finomabban, de olcsóbban kellene főzni. Erre a jelenlegi helyzetben reális esély nincs. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy ha nincs szükség – mert jogszabály 

kötelezően nem írja elő – élelmezésvezető alkalmazására, akkor egy megoldási lehetőség 

lehetne az is, ha az önkormányzat csak egy fővel csökkentené a létszámot, két személy 

maradhatna, ezzel a teljes éves veszteség kompenzálható lenne. 

Weisz Tibor alpolgármester előadta, hogy véleménye szerint nem kell fél évet várnia az 

önkormányzatnak arra, hogy majd történik valami. Ki kell jelenteni, hogy az önkormányzat 

nem kívánja finanszírozni a konyha veszteségét, és két hetet kellene adni az ott dolgozóknak, 

hogy eldöntsék kiveszik-e vállalkozásba, vagy sem. Ha pedig nemleges választ adnak, meg 

kell pályáztatni, vagy csak keresni kell valakit – akár a kislődi vendéglőst – aki vállalja a 

további üzemeltetést. 

Körjegyző előadta, hogy az előterjesztés épp ezt a lehetőséget taglalja. Mindehhez az első 

lépés a létszámcsökkentés elrendelése, amely végrehajtásának határidejére a polgármester 

július 1-jét javasolta. Ha a képviselő-testület döntése alapján a polgármester a 

létszámcsökkentést végrehajtotta, a felmentési idő így is szeptember-októberig tartana, tehát 

bőven lenne arra idő, hogy mindenki végiggondolja a szükséges további lépéseket. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint meg kellene 

hallgatni a konyhában dolgozók véleményét is, magyarázzák meg ők, hogy miért ekkora a 

veszteség. 



Polgármester előadta, hogy egyetért Lakner Zoltán képviselő véleményével. Előadta, hogy 

célszerűnek tartaná, ha a képviselő-testület az előterjesztést rövid határidőn belül 

újratárgyalná, ahová meghívná az érintett dolgozókat is, hogy nyilatkozni tudjanak rögtön 

arról, mi az amit el tudnak vállalni, és mi az, amit nem. Javasolta, hogy a képviselő-testület 

jelen napirendi pont tárgyalását halassza el, egyben a 2009. május 5-én 17.00 órakor kezdődő 

rendkívüli ülés keretében tárgyalja újra. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a 3.) napirendi pont tárgyalását elhalasztotta, egyben 

2009. május 5-ére rendkívüli ülés összehívását rendelte el 17.00 órai kezdettel. 

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 


