
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. július 8-án (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Kossuth u. 

23.) 

Javasolt napirend: 

1.) Beszámoló a 2008/2009-es óvodai nevelési év gyermeklétszámának- valamint az 

óvodai felvételek alakulásáról. 

 Előadó: Pethő Anita 

 óvodavezető 

2.) Előterjesztés rendkívüli polgármesteri intézkedés jóváhagyása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés a képviselő-testület szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

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

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

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

5.) Előterjesztés a – többek között – Városlőd Község Önkormányzat közigazgatási 

területére (külterületre) tervezett szélerőmű beruházás előzetes megállapodása 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


6.) Előterjesztés játékkaszinó létesítésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 Polgármester 

7.) Előterjesztés a városlődi Falunap programjának és költségvetésének 

meghatározása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

8.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

9.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

10.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Városlőd 377/4, természetben a 

Városlőd, Kossuth u. 76. szám alatti családi ház elidegenítésre jelölése tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

11.) Előterjesztés Díszpolgári cím adományozása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 

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

bejelenteni. 

 

Városlőd, 2008. július 2. 

 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 rendkívüli polgármesteri intézkedés jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Farkasgyepű-Csehbánya-Kislőd-

Városlőd Beruházó Viziközmű Társulat Kinizsi Bank felé fennálló tartozásának teljesítésére a 

társult önkormányzatok készfizető kezességet vállaltak. A Társulat hitele ez év végén lejár, 

amely miatt a fennálló, körülbelül 34 millió forintos tartozását december 31-ig vissza kell 

fizetnie. A Társulat azonban nem rendelkezik megfelelő pénzforrással a hitel visszafizetésére, 

tekintettel arra, hogy annak tagjai az érdekeltségi hozzájárulásokat meglehetősen nagy 

arányban nem teljesítik. Ebből adódóan az önkormányzatoknak, mint készfizető kezeseknek 

kellett saját költségvetésükből teljesíteni a hitelező bank inkasszó követeléseit. Sajnálatos 

módon egy ilyen követelést kellett teljesítenie önkormányzatunknak 2008. június 30-ig. A 

Társulat összes tartozásából készfizető kezesként önkormányzatunkat az érdekeltségi 

egységek arányában 42 % terheli, amely több, mint 14 millió forintot jelent. Ennek az 

összegnek a felét, összesen 7 283 010,- Ft-ot kellett június 30-ig a Kinizsi Bank felé 

teljesítenünk. A tartozás kifizetésére a befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 

rendelkezésünkre állt körülbelül 3,5 millió forint, azonban a fennmaradó részt az 

önkormányzat más forrásaiból volt szükséges teljesíteni. Ezen összeg kifizetését azonban 

sikerült saját forrásból teljesíteni, így hitelfelvételre az önkormányzat (még) nem kényszerült. 

Tekintettel arra, hogy a kifizetést rövid határidővel kellett teljesíteni, aminek elmulasztása 

esetén kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, nem maradt idő arra, hogy a 

pénzügyi teljesítésről a képviselő-testület tárgyalhasson, határozhasson. 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti döntésemet 

szíveskedjék jóváhagyni. 

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester rendkívüli 

intézkedését, ezzel készfizető kezesként a Farkasgyepű-Csehbánya-Kislőd-Városlőd 

Beruházó Viziközmű Társulat tartozásából 7 283 010,- Ft Kinizsi Bank felé történt 

kifizetését jóváhagyja. 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


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 a képviselő-testület szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi környezet, illetve a felmerülő 

szükségletek változásai indokolttá tették a képviselő-testület címben megjelölt rendeletének 

hatályon kívül helyezését, ezzel egyidejűleg új rendelet megalkotását. Az előterjesztés 

mellékletét képező rendelet tervezet szorosan követi a 1993. évi III. törvény szerkezetét, sok 

esetben a jogi norma ismétlése helyett pedig csak hivatkozik arra. Megalkotásánál fontos 

szempontként értékeltük a szociális ellátások lakosság részéről való elérhetőségét, de 

mérlegeltük az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet rendelet-tervezetet tekintse át, 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
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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 Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelet módosítása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendelete 36. § (2) f) pontja értelmében a 

települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletalkotást – ezzel együtt 

természetesen rendeletmódosítást – kezdeményezhet. Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2008. június 19-én megtartott ülésén elfogadta 8/2008. (VI. 19.) NK.Ökh. sz. 

határozatát, amelyben a Templom téri zászlóhasználat rendjére vonatkozóan kezdeményezte a 

képviselő-testület címben megjelölt rendelete II. számú mellékletének módosítását, illetve 

kiegészítését az alábbi szövegezéssel: 

„Zászlók használata a Templom téren: 

1. Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) valamint a Falunapon és egyéb 

községi ünnepségen:     

- középső zászlórúdon: nemzeti zászló 

- jobb oldali zászlórúdon (szembe nézve): városlődi zászló 

2. Március 23-án és gyásznapon, azaz községi volt vezető (polgármester, jegyző, intézményvezető, 

díszpolgár) halála esetén: 

- középső zászlórúdon: fekete zászló, teljesen felhúzva 

- jobb oldali zászlórúdon: a községi zászló félárbocon 

- bal oldali zászlórúdon: a nemzeti zászló félárbocon 

3. Kitelepítési évfordulón: 

- középső zászlórúdon: a nemzeti zászló félárbocon 

- jobb oldali zászlórúdon: a községi zászló félárbocon 

4. Wiesthali delegáció látogatásakor, partnerkapcsolati évfordulón: 

- középső zászlórúdon: a nemzeti zászló 

- jobb oldali zászlórúdon: a városlődi zászló 

- bal oldali zászlórúdon: a wiesthali zászló” 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezésére jelen előterjesztés 

mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a képviselő-testület elé. 

Városlőd, 2008. július 2. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
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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 a – többek között – Városlőd Község Önkormányzat közigazgatási 

területére (külterületre) tervezett szélerőmű beruházás előzetes megállapodása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bakony Szélerőmű Kft. nevű gazdasági 

társaság ez év márciusában azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a közigazgatási 

területére (a község külterületére) tervezett szélerőmű létrehozásához járuljon hozzá, valamint 

annak létrehozási folyamataiban vegyen részt.  A gazdasági társaság képviselőivel lefolytatott 

előzetes egyeztetések értelmében az önkormányzat kötelezettsége a szélerőmű létrehozása 

kapcsán voltaképpen passzív közreműködési kötelezettség, azaz a társaság arra kívánja az 

önkormányzatot rávenni, hogy akadályt ne gördítsen a projekt megvalósítása elé, illetve a tőle 

elvárható eljárási segítséget biztosítsa. 

A képviselő-testület a társaság által korábban felajánlott szerződést 29/2008. (IV. 8.) számú 

határozatával elutasította, egyben utasította a polgármestert, hogy a képviselő-testület nevében 

az érintett gazdasági társasággal a beruházás megvalósítása céljából további tárgyalásokat 

folytasson, és ezek eredményéről a képviselő-testületnek beszámoljon. 

Ahogy azt Körjegyző Úr az április 8-i ülésen jelezte, jogilag meglehetősen aggályos volt a 

társaság akkori szerződéses ajánlata, tekintettel arra, hogy szóban mindösszesen passzív, míg 

a szerződésben meglehetősen aktív közreműködést igényelt az önkormányzattól. Tisztázatlan 

volt továbbá jó pár igen lényeges kérdés, mint például a közterületek, közutak használata, a 

terület rekultivációja és nem utolsósorban a felajánlott egyszeri támogatás összege is. 

Az elmúlt idő során ezeket a kérdéseket sikerült rendezni, illetve a társasággal egyeztetni, 

ahol az végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy elfogadja az önkormányzat szerződéses 

ajánlatát. Ennek kialakítása céljából az érintett jegyzők egyeztetéseik után új, javított 

szerződés-tervezetet terjesztettek a gazdasági társaság elé, amelyet az kisebb – az 

önkormányzat kötelezettségeit nem érintő – módosítások után elfogadott, és képviselője aláírt. 

A szerződés-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy tekintse át és tárgyalja meg. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 

köt a BAKONY SZÉLERŐMŰ Kft.-vel (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, 

Grábner E. u. 9.; képviseli: Paul Meixner és Gottfried Pschill ügyvezetők) 

szélerőműpark létrehozása céljából. Az együttműködési megállapodás jelen 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

képviselő-testület nevében történő aláírására és utasítja a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 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 játékkaszinó létesítésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 2008. június 

20-án beérkezett levelében megkereste a képviselő-testületet, tekintettel arra, hogy a 

Pénzügyminiszter a Közép-dunántúli Régió közigazgatási területén I. kategóriába tartozó 

játékkaszinó alapítására és működtetésére nyilvános pályázatot kíván kiírni. A pályázat 

kiírásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének egyetértése szükséges. A 

Pályázati Iroda Vezetője ezért kérte a képviselő-testületet, hogy az egyetértési jogát 

gyakorolja. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztályának levele jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Főosztályvezető levelét tekintse át és tárgyalja 

meg. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar 

Köztársaság Pénzügyminisztere a Közép-dunántúli Régió közigazgatási területén I. 

kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére vonatkozó olyan 

tartalmú nyilvános koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az 

önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


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 a városlődi Falunap programjának és költségvetésének meghatározása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat rendezvényszervezője 

összeállította a 2008. július 26-án (szombaton) megrendezésre kerülő városlődi Falunap 

programtervezetét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A programok 

megvalósításához hozzávetőlegesen 300 000,- Ft szükséges. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programtervezetet tekintse át, fogadja el, és 

megvalósítására állapítson meg legfeljebb 300 000,- Ft összeget. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. július 26-án 

megrendezésre kerülő városlődi Falunap programtervezetét elfogadja. A 

programtervezet jelen határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését bruttó 300 000,- Ft-ban állapítja meg, 

kiadásait ezen keretösszegig 2008. évi költségvetése terhére teljesíti. 

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

ezen belül különösen a Falunap megszervezésére, a megrendezéshez szükséges 

szerződések megkötésére és felhatalmazza a kiadások teljesítésére a megállapított 

keretösszegben. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


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 a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és 

Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában az 

elmúlt időszakban több alkalommal egyeztettünk a társult önkormányzatok polgármestereivel, 

körjegyzőivel. A tárgyalások során azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy időszerűvé vált 

mind a Társulási Megállapodás, mind a fenntartott intézmény Alapító Okiratának módosítása. 

A módosítás javaslata több okból fakad. Egyrészt a jogszabályi környezet változása tette 

szükségessé egyes fogalmak pontosítását, másrészt az időközben kialakult helyzet – az 

intézmény egyes adatainak változása, illetve a bakonyjákói felsőtagozat megszüntetése, a 

felsőtagozatosok Városlődre járatása – kötelez bennünket az okiratok aktualizálására. 

Harmadrészt pedig szükségesnek tartjuk az intézmény gazdasági átszervezését is. Ennek oka a 

fenntartó részéről kialakult bizonytalan helyzet, az, hogy nem látható az intézmény tényleges 

költségvetése. Ebből adódóan pedig nehézségekbe ütközött, ütközik a központi költségvetési 

támogatásokon felüli önkormányzati hozzájárulás összegének racionális megítélése, amely az 

intézmény (és egyben az önkormányzat) működésének hatékonyságát veszélyezteti.  

Álláspontunk szerint mindez elkerülhető lenne, ha az intézmény önálló gazdálkodási jogkörét 

a fenntartó megszüntetné, és azt másik költségvetési szerve, Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség intézné. Ezáltal az intézmény előirányzat-felhasználásával, a hatáskörébe 

tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, 

beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a könyvvezetéssel és a beszámolási 

kötelezettséggel kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat a Körjegyzőség látná el. 

Fontos megjegyezni, hogy a gazdálkodási jogkör átszervezése az intézmény szakmai 

munkáját nem érinti, nem érintheti. Természetesen nem célja a fenntartónak az, hogy az 

intézmény szakmai döntéseiben állást foglaljon (hozzáteszem ezt nem is teheti meg), sem az, 

hogy döntésével akár a nemzetiségi oktatást, akár az oktatás más szegmensét befolyásolja. 

Kizárólag arról van szó, hogy a gazdálkodás területén a döntési kompetenciák átrendeződnek, 

amely ezáltal szorosabb együttműködést eredményez a fenntartó és az intézmény között. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosítása a 

társult önkormányzatok minősített többséggel meghozott döntése alapján lehetséges, 

amelyhez a Megállapodás 3.1.5. pontja alapján továbbá az érintett német kisebbségi 

önkormányzatok egyetértése szükséges. 

A Társulási Megállapodást módosító okirat-javaslata, illetve – a könnyebb átláthatóság 

érdekében – a Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változata jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és 

Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosító javaslatait 

tekintse át és tárgyalja meg. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Nevelési, 

Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás (székhely: 8445 Városlőd, 

Kossuth u. 23.) Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítása, illetve a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

A módosított Társulási Megállapodás hatálybalépésének feltétele a Német 

Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult 

önkormányzatainak hasonló tartalmú, minősített többséggel meghozott döntése, 

valamint az érintett német kisebbségi önkormányzatok egyetértése. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 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 az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző, „a Német Nemzetiségi Nevelési, 

Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” 

tárgyú előterjesztésben foglaltak értelmében a Társulási Megállapodás módosításával 

egyidejűleg aktuálissá vált az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

is. Ennek indokai részben azonosak a Társulási Megállapodás módosításának indokaival. 

Ezen kívül szükségessé vált a módosítás az intézmény szakágazati azonosítójának, az egyes 

tagintézmények, illetve intézményegységek tevékenységi körének változása miatt. A 

tagintézmények és intézményegységek által felvállalható egyéb tevékenységek körét továbbá 

bővíteni indokolt a „sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelése és 

oktatása”, valamint a „sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált nevelése” 

tevékenységekkel, ugyanis a kialakult helyzet ezt igényli, és ezzel kiegészítő normatív 

támogatáshoz juthat az intézmény, tekintettel arra, hogy e feladatot eddig is ellátta. 

Szükségessé vált a felvehető gyermeklétszám csökkentése is. Ezt indokolja, hogy a jelenlegi 

gyermeklétszám-adatok alapján a kislődi, illetve városlődi iskolák csak valamivel több, mint 

50 %-os kihasználtságban működnek. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban 

elmondható, hogy az egyes fejlesztési, felújítási célú pályázatoknál a pályázatok kiírói 

legalább 80 %-os kihasználtságot követelnek a pályázat benyújtásához. Kellemetlen tehát, ha 

kizárólag azért nem pályázhat az intézmény felújításra vagy egyéb beruházásra, mert a 

létszámadatok nem felelnek meg a feltételeknek. 

A legnagyobb volumenű módosítási javaslat az Alapító Okirat esetében is a gazdálkodási 

jogkör átszervezésének javaslata. Ez szerkezetében szorosan követi a Társulási 

Megállapodásban rögzített javaslatot, ezért részleteit itt nem ismétlem meg. 

 

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

Okiratának módosító javaslatait tekintse át és tárgyalja meg. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Általános Művelődési 

Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 56-58.) Alapító Okiratának 

módosítását elfogadja. 

Az Alapító Okirat módosítása, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 
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A módosított Alapító Okirat hatálybalépésének feltétele a Német Nemzetiségi 

Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult 

önkormányzatainak hasonló tartalmú döntése, a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben meghatározott szervezetek véleményezése, 

valamint az érintett német kisebbségi önkormányzatok egyetértése. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 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 az önkormányzat tulajdonában lévő, Városlőd 377/4, természetben a 

Városlőd, Kossuth u. 76. szám alatti családi ház elidegenítésre jelölése tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt önkormányzati 

tulajdonú ingatlanra Titzl Attila és Titzlné Ferenczi Renáta, 8200 Veszprém, Kisréti u. 2. 

szám alatti lakosok vételi ajánlatot tettek. Az ajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 22/2008. (IV. 8.) számú határozatában 

úgy döntött, hogy a nevezett ingatlant nem idegeníti el azzal az indokolással, hogy az a 

későbbiekben szolgálati lakásként funkcionálhat. A későbbiek során a képviselő-testület 

döntését felülvizsgálta, tekintettel arra, hogy az ingatlan vételárából a lakosság által meg nem 

fizetett, ezáltal az önkormányzatot, mint készfizető kezest terhelő víziközmű érdekeltségi 

hozzájárulások összegét hitelfelvétel nélkül kívánta teljesíteni. Ez alapján 40/2008. (V. 20.) 

számú határozatával döntött az ingatlan elidegenítésre jelöléséről Horváth István, 8412 Doba, 

Rákóczi u. 3. szám alatti lakos részére. A képviselő-testület határozatában foglaltaknak 

megfelelően az adásvételi szerződést elkészíttettük, majd a vevővel aláírtuk. Az aláírást 

követően azonban sajnálatos módon a vevő jelezte, hogy mégsem tudja az ingatlant 

megvásárolni, így intézkedtünk az adásvételi szerződés felbontása iránt. 

Az ingatlan elidegenítése mellett szóló érvek a mai napig fennállnak, így kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a vételi ajánlatot tekintse át, és döntsön az ingatlan elidegenítésre 

jelöléséről, amelyhez előbb a korábbi elidegenítésre jelölésről szóló 40/2008. (V. 20.) számú 

határozatát szükséges visszavonnia. 

A fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2008. (V. 20.) számú 

határozatát visszavonja. 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Városlőd 377/4. hrsz., természetben a 8445 Városlőd, Kossuth u. 76. szám 

alatti családi házat a hozzá tartozó kerttel (területe összesen 562 m
2
) elidegenítésre 

jelöli Titzl Attila (anyja neve: Rajki Erzsébet, szül. hely, idő: Veszprém, 1978. 08. 

31.), és Titzlné Ferenczi Renáta (anyja neve: Vörös Gyöngyi, szül. hely, idő: Ajka, 
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1986. 07. 25.) 8200 Veszprém, Kisréti u. 2. szám alatti lakos részére 1/2-1/2 

tulajdoni arányban. 

A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület 6 050 000,- Ft-ban, azaz hatmillió-

ötvenezer forintban állapítja meg. 

Vevők – az adásvétel biztosítására – a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek 

200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint foglaló megfizetésére. 

Vevők az ingatlan vételárának a foglaló összegével csökkentett összegét az 

adásvételi szerződés aláírását követő nyolc napon belül kötelesek egy összegben az 

önkormányzat számlájára befizetni. 

A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr. 

Darvas János (8400 Ajka, József Attila u. 33.) ügyvédet bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők köteles megfizetni. 

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra 

kerül az ügyvédi munkadíj megfizetésére vevők kötelesek. 

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

és egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 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 Díszpolgári cím adományozása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a „Városlőd Díszpolgára” Kitűntető 

cím alapításáról szóló 8/1993. (VII. 13.) sz. rendelete 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: „Városlőd Díszpolgára” kitüntető cím adományozható azon magyar- és nem 

magyar állampolgároknak, akik több évtizedes önzetlen tevékenységükkel a község fejlődését 

és fellendítését jelentősen elősegítették és munkájukkal Városlőd lakosságának tiszteletét 

kivívták. 

A rendelet 3. § (1) bekezdése továbbá a Díszpolgári cím adományozását az alábbiak szerint 

teszi lehetővé: „Az adományozás ünnepélyes keretek között megrendezett községi 

rendezvényeken történik, első alkalommal 1993. évben.” 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a község Falunapja ez évben július s26-án 

kerül megrendezésre, amely lehetőséget biztosít a Díszpolgári cím adományozására 

ünnepélyes keretek között. 

Álláspontom szerint a település lakói közül Dr. Roth Mihály az a személy, aki munkásságával 

kiérdemelte a Városlőd Díszpolgára címet. Munkásságát, érdemeit az alábbiak szerint lehet 

összefoglalni: 

- A városlődi német ajkú lakosság származási helyének felkutatása (Wiesthal). 

- A német ajkú lakosság kulturális hagyományainak kutatása, ezzel kapcsolatban a 

városlődi Tájház bővítése. 

- A Tájházban külön kiállítás-rész kialakítása az üveggyártás tárgykörében, ezzel a 

városlődi német ajkú felmenőink tevékenységének, munkásságának felelevenítése. 

- Városlőd történetének feldolgozása az avar kortól napjainkig, több évtizedes gyűjtő 

munkával, amelyet könyvében megírt. 

- Részt vállalt a Karthauzi kolostor kutatásában. Jegyzeteket írt a kolostor történetéről. 

- Tevékenyen részt vesz Városlőd német nemzetiségi kultúrájával kapcsolatos 

bármilyen rendezvényen, megmozduláson, amely a hagyományokat őrzi és ápolja. 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


- Több könyvet írt és jelentetett meg, amely szintén a városlődi német nemzetiségi 

hagyományokat őrzi és ápolja. 

- Vezető szerepet vállalt a régi városlődi manufakturális kerámia gyártás 

újraélesztésében, a hagyományos formákkal és mintákkal, munkahelyet teremtve és a 

városlődi kerámia hírnevét átörökítve a XXI. század részére. 

A fentiekben felsorolt érdemek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a 2008. évi 

városldi Falunap alkalmával adományozzon Városlőd Díszpolgára címet Dr. Roth Mihály 

részére. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Városlőd Díszpolgára” 

Kitűntető cím alapításáról szóló 8/1993. (VII. 13.) sz. rendeletének rendelkezései 

alapján „Városlőd Díszpolgára” Kitűntető címet adományoz Dr. Roth Mihály, 8445 

Városlőd, Kolostor u. 7. szám alatti lakos részére. 

A képviselő-testület a kitűntető címet Városlőd Község Falunapján, 2008. július 26-

án, ünnepélyes keretek között nyújtja át az érintett személynek. 

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

kitüntető cím átadására, a fenti rendelet rendelkezéseinek megfelelően. 

Indokolás 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Roth 

Mihály munkásságával, több évtizedes önzetlen tevékenységével a község fejlődését 

és fellendítését jelentősen elősegítette, ezzel Városlőd Község lakosságának 

tiszteletét kivívta. 

Dr. Roth Mihály a községért végzett munkája során felkutatta városlődi német ajkú 

lakosság származási helyét, amelyet a németországi Wiesthal településen talált meg. 

Nagy szerepet vállalt a német ajkú lakosság kulturális hagyományainak kutatásában, 

a városlődi Tájház bővítésében. A Tájházban külön kiállítás-részt alakított ki az 

üveggyártás tárgykörében, ezzel a városlődi német ajkú felmenők tevékenységét, 

munkásságát felelevenítette. Könyvében több évtizedes gyűjtő munkával feldolgozta 

Városlőd történetét az avar kortól napjainkig. Részt vállalt a Karthauzi kolostor 

kutatásában, jegyzeteket írt a kolostor történetéről. Tevékenyen részt vett és a mai 

napig részt vesz Városlőd német nemzetiségi kultúrájával kapcsolatos bármilyen 

rendezvényen, megmozduláson, amely a hagyományokat őrzi és ápolja. Több 

könyvet írt és jelentetett meg, amely szintén a városlődi német nemzetiségi 

hagyományokat őrzi és ápolja. Vezető szerepet vállalt a régi városlődi 

manufakturális kerámia gyártás újraélesztésében, a hagyományos formákkal és 

mintákkal, munkahelyet teremtve és a városlődi kerámia hírnevét átörökítve a XXI. 

század részére. 



A képviselő-testület a fentiek alapján megállapítja, hogy Dr. Roth Mihály érdemes a 

„Városlőd Díszpolgára” Kitűntető címre, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. július 2. 
 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

 

 

 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. július 8-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: 10/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 8-án 17.00 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Freund Tamás  

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Gencsy Gizella 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Baumgartner Andrea Viktória, szociális- és gyámügyi ügyintéző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Pethő Anita, az városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda vezetője 

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

 Dobosi Gergely körjegyző 

Az első napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Pethő Anita, az városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda vezetője 

Kováriné Auerbach Hajnalka, védőnő 

Az első három napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Baumgartner Andrea Viktória, szociális- és gyámügyi ügyintéző 

A 8. és 9. napirendi pont tárgyalásánál jelen volt: 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 
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Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

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

1 fő pedig családi 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. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 48/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 8-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló a 2008/2009-es óvodai nevelési év gyermeklétszámának- valamint az 

óvodai felvételek alakulásáról. 

Előadó: Pethő Anita óvodavezető 

2.) Előterjesztés rendkívüli polgármesteri intézkedés jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés a képviselő-testület szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

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

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

5.) Előterjesztés a – többek között – Városlőd Község Önkormányzat közigazgatási 

területére (külterületre) tervezett szélerőmű beruházás előzetes megállapodása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

6.) Előterjesztés játékkaszinó létesítésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

7.) Előterjesztés a városlődi Falunap programjának és költségvetésének 

meghatározása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 



8.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

9.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

10.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Városlőd 377/4, természetben 

a Városlőd, Kossuth u. 76. szám alatti családi ház elidegenítésre jelölése 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

11.) Előterjesztés Díszpolgári cím adományozása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló a 2008/2009-es óvodai nevelési év gyermeklétszámának- valamint 

az óvodai felvételek alakulásáról. 

Előadó: Pethő Anita óvodavezető 

Polgármester köszöntötte a megjelent óvodavezetőt és kérte, hogy számoljon be a városlődi 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda gyermeklétszámának alakulásáról a 2008/2009-es nevelési 

évben. 

Pethő Anita óvodavezető előadta, hogy az Általános Művelődési Központ Alapító Okirata 

értelmében a városlődi óvodába felvehető gyermekek száma 60 fő. A 2008/2009-es nevelési 

évre összesen 71 gyermek felvételét kérelmezték, és a védőnő előzetes felmérése és 

tájékoztatása szerint a gyermeklétszám a következő években növekszik. A fentiekből adódóan 

tehát az egyik választási lehetőség az, hogy a jelenleg nem óvodaköteles gyermekeket 

elutasítják, míg a másik alternatíva, hogy az Alapító Okirat szerinti gyermeklétszámot a 

képviselő-testület megemeli. Ez utóbbi azonban nem igazán lehetséges, tekintettel arra, hogy 

az óvodában nincs elég férőhely. Ebből fakadóan a tervek szerint 63 gyermek felvételét 

tartják jó megoldásnak, míg 8 gyermek elutasításáról rendelkezni kell. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy tudomása szerint 3 olyan gyermek is 

felvételt nyert az óvodába, akiknek a felvételi körzethatáron kívülről, Ajkarendekről kérték a 

felvételét. Elmondta, hogy álláspontja szerint nem jó megoldás, ha a felvételi körzethatáron 

kívüli gyermeket az óvoda felvesz, városlődit pedig elutasít. Ezt több szülőtől is hallotta, akik 

sérelmezték az óvoda ezen eljárását. 

Az óvodavezető előadta, hogy valóban járatnak 3 ajkarendeki gyermeket az óvodába, mivel 

az ajkarendeki óvoda elutasította őket azzal, hogy nevelésük komplikált. A gyerekeket 2 éve 

ide járatják, ezért nem tartja megfelelő megoldásnak, ha 2 év után elutasítják a felvételüket. 

Ez nem vetne jó fényt az intézményre. 



Weisz Tibor alpolgármester véleménye szerint a probléma az, hogy az ajkarendeki 

gyermekeket biztosan nem a városlődi iskolába fogják járatni szüleik. Ha városlődi 

gyermekeket elutasít az óvoda, a szülőknek más intézményt kell találniuk más településen, 

ahová gyermekeiket járathatják, míg ők dolgoznak. Ha viszont más településre viszik a 

gyermekeiket, nagy valószínűséggel iskolába is oda járatják majd őket, ami viszont hatalmas 

probléma az iskola számára, mivel ott kevés a gyermek. Álláspontja szerint meg kell előzni 

azt, hogy a szülők gyermekeiket más település iskolájába járassák, ehhez viszont feltétel az 

óvodai nevelés helyben való biztosítása. 

Pethő Anita előadta, hogy sajnálatos módon nincs elég férőhely arra, hogy mind a 71 

gyermeket felvegyék az óvodába. 

Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy tapasztalatai szerint az óvodában 

soha nincs egyszerre 45 gyermeknél több. Azzal lehet számolni, hogy egyszerre legalább a 

gyermekek 15-20 %-a beteg, vagy valamilyen más okból kifolyólag van otthon. 

Polgármester kérdezte, hogy a 2007/2008-as nevelési évben mekkora volt az átlaglétszám. 

Az óvodavezető szerint körülbelül 46 fő. 

A védőnő a fenti adatot megerősítette. 

Polgármester előadta, hogy amennyiben az összes gyermeket felveszik az óvodába, egyszerre 

55-60 gyermek jelenléténél többre nem lehet számítani. Ebből fakadóan a kapacitás-

kihasználtsággal nem lehetnek problémái az óvodának. 

Dr. Baráth Emőke egyetértett a fenti véleménnyel. 

Az óvodavezető előadta, hogy nem csak a férőhelyekkel van probléma, hanem a személyi 

állománnyal is, ugyanis jelenleg egy fővel kevesebb óvodapedagógus dolgozik, mint 

amennyire szükség lenne. 

Polgármester válaszában előadta, hogy a státusz rendelkezésre áll, az önkormányzat 

költségvetési rendelete tartalmazza mind szükséges a létszámkeretet, mind pedig a bérkeretet, 

így az óvodavezetőnek kell intézkednie az óvodapedagógus felvételéről, ebben a képviselő-

testület hatáskörrel nem rendelkezik. 

Az óvodavezető álláspontja szerint nagy megterhelés lenne, ha a képviselő-testület a felvehető 

gyermeklétszámot növelné. Kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint erre az épület 

adottságaiból fakadóan lehetősége sincs. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy nem feltétlenül szükséges a 

gyermeklétszám-keret növelése, mert a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

megállapított maximális létszámtól 20 %-ig eltérjen a fenntartó, amennyiben ez szükségessé 

válik. 

Az óvodavezető előadta, hogy az eltérés kizárólag akkor lehetséges, ha mindösszesen egy 

csoporttal működik az óvoda. 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény 3. számú melléklete II. részének 7. pontja rendelkezik a maximális létszámtól való 

eltérés lehetőségéről, a következőképp: 



„7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított 

maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetőleg a 

tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az 

adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; 

továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, 

tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” 

A fentiekből adódóan tehát nem egy, hanem két óvodai csoport esetében lehet eltérni a 

nevelési év indításánál, illetve év közben a csoportok létszámától függetlenül, ha ez indokolt. 

József Károly önkormányzati képviselő a fentiek alapján javasolta, hogy a képviselő-testület 

hozzon határozatot arról, hogy engedélyezi a megállapított maximális gyermeklétszám 20 %-

kal történő átlépését. 

Polgármester az előzőek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-

testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXVII. törvény 102. § (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a törvény 3. 

számú melléklete II. részének 7. pontja értelmében engedélyezi, hogy a városlődi 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda a 2008/2009-es nevelési évben az Általános 

Művelődési Központ (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) Alapító Okiratában 

meghatározott maximális felvehető gyermeklétszámot húsz százalékkal átlépje. 

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

testület az előterjesztett 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 49/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXVII. törvény 102. § (1) c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a törvény 3. 

számú melléklete II. részének 7. pontja értelmében engedélyezi, hogy a városlődi 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda a 2008/2009-es nevelési évben az Általános 

Művelődési Központ (8445 Városlőd, Kossuth u. 58.) Alapító Okiratában 

meghatározott maximális felvehető gyermeklétszámot húsz százalékkal átlépje. 

2.) Napirend: Előterjesztés rendkívüli polgármesteri intézkedés jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a pénzügyi teljesítés 

szükségességéről, amely után kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



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 50/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester rendkívüli 

intézkedését, ezzel készfizető kezesként a Farkasgyepű-Csehbánya-Kislőd-Városlőd 

Beruházó Viziközmű Társulat tartozásából 7 283 010,- Ft Kinizsi Bank felé történt 

kifizetését jóváhagyja. 

3.) Napirend: Előterjesztés a képviselő-testület szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet megalkotásakor 

elsődleges szempont a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés, a lakosság 

megfelelő ellátottságának biztosítása volt, azonban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is 

szem előtt kellett tartani. Figyelembe vette továbbá az egyes szakterületeken érintett 

személyek – pl.: háziorvos, iskolaigazgató, védőnő – véleményét is. Körjegyző, illetve 

felkérésére Baumgartner Andrea Viktória, a Körjegyzőség szociális- és gyámügyi ügyintézője 

részletes tájékoztatást nyújtott a rendelet-tervezet tartalmáról, kitérve az egyes ellátási formák 

részleteire, illetve a változásokra. 

A tájékoztatást követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, 

hogy a képviselő-testület az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetét fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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

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

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy örvendetesnek tartja, hogy Templom 

téri zászlóhasználat végre rendezett lehet, ha a képviselő-testület a rendelet-tervezetet 

elfogadja. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a 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 9 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



5.) Napirend: Előterjesztés a – többek között – Városlőd Község Önkormányzat 

közigazgatási területére (külterületre) tervezett szélerőmű beruházás előzetes megállapodása 

tárgyában. 

Előadó: Csekányi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy április 8-i ülésén a felajánlott szerződés 

tervezetet elutasította – tekintettel arra, hogy az akkori változata nem volt megfelelő, és 

jogilag is aggályosnak tűnt – azonban a szerződéssel elérni kívánt célt támogatta, amelyet 

29/2008. (IV. 8.) számú határozatába is foglalt. E határozatban továbbá utasította a 

polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a gazdasági társasággal, amelyről 

beszámol. Polgármester előadta, hogy a tárgyalásokat lefolytatta, amelynek alapján az érintett 

önkormányzatok jegyzői is áttekintették a szerződés tervezetét, és módosító javaslataikat a 

gazdasági társasággal is elfogadtatták. A módosított szerződés tervezet az előterjesztés 

mellékletét képezte. 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 51/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 

köt a BAKONY SZÉLERŐMŰ Kft.-vel (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, 

Grábner E. u. 9.; képviseli: Paul Meixner és Gottfried Pschill ügyvezetők) 

szélerőműpark létrehozása céljából. Az együttműködési megállapodás jelen 

határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

képviselő-testület nevében történő aláírására és utasítja a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés játékkaszinó létesítésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Freund Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy miről szól az egyetértési jog, és a 

testületnek konkrétan mivel kapcsolatban kell e jogát gyakorolnia. 



Körjegyző válaszában kifejtette, hogy részletes ismeretei – a állami adóhatóság levelében 

foglaltakon kívül – nincsenek. Az említett levélben is mindösszesen annyi szerepel, hogy a 

Magyar Köztársaság Pénzügyminisztere a Közép-dunántúli Régió közigazgatási területén I. 

kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére nyilvános pályázatot kíván 

kiírni. A pályázat kiírásához szükséges az érintett települési önkormányzatok képviselő-

testületeinek egyetértése. Az egyetértési jog gyakorlása tehát nem a játékkaszinó létesítéséhez 

kapcsolódik, hanem a pályázat kiírásához. A levél utal továbbá a szerencsejáték szervezéséről 

szóló törvény játékkaszinóra vonatkozó rendelkezéseire, amely szerint I. kategóriába sorolt 

játékkaszinónak minősülhet az, amelyben legalább 100 db játék és/vagy kártyaasztal, 

valamint legalább 1 000 db pénznyerő automata üzemel. A jogszabályi előírásokból adódik 

tehát, hogy meglehetősen valószínűtlen, hogy Városlőd Község közigazgatási területére 

terveznék a játékkaszinó alapítását. Ebből fakadóan a Pénzügyminiszter Úr vélhetően 

kizárólag azért kéri önkormányzatunk egyetértését, mert a község a Közép-dunántúli régióban 

helyezkedik el, és az összes, e régióban lévő község egyetértését kérik. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy valóban nem tűnik valószínűnek az, 

hogy Városlőd Község közigazgatási területére, vagy akár csak annak közelébe létesítsenek 

játékkaszinót, mivel sem megfelelő terület, sem megfelelő infrastruktúra nem áll 

rendelkezésre. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő előadta, hogy nem támogatja a pályázat 

kiírásának a lehetőségét sem, ugyanis a nyerő automaták, kaszinók és játékgépeik 

meglehetősen rossz hatással vannak az emberekre, egész havi fizetésüket elveszítik néha egy-

két óra leforgása alatt. 

Polgármester előadta, hogy a játékkaszinókban nem azok az emberek játszanak, akik a havi 

fizetésüket kockáztatják, ide már más réteg jár szórakozni. Véleménye szerint nem kell attól 

tartani, hogy újabb szociológiai problémát jelentene a játékkaszinó alapítása. 

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 5 szavazattal, 4 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 52/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Magyar 

Köztársaság Pénzügyminisztere a Közép-dunántúli Régió közigazgatási területén I. 

kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére vonatkozó olyan 

tartalmú nyilvános koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az 

önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 



7.) Napirend: Előterjesztés a városlődi Falunap programjának és költségvetésének 

meghatározása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 2008. évi városlődi Falunap részletes 

programjáról, illetve azok költségvonzatáról. 

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 következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 53/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. július 26-án 

megrendezésre kerülő városlődi Falunap programtervezetét elfogadja. A 

programtervezet jelen határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület a Falunap költségvetését bruttó 300 000,- Ft-ban állapítja meg, 

kiadásait ezen keretösszegig 2008. évi költségvetése terhére teljesíti. 

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

ezen belül különösen a Falunap megszervezésére, a megrendezéshez szükséges 

szerződések megkötésére és felhatalmazza a kiadások teljesítésére a megállapított 

keretösszegben. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

8.) Napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző 10 percben tájékoztatta a képviselő-testületet a Német 

Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának részleteiről, illetve a módosított rendelkezések várható 

hatásáról. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a tervezet szerint a jövőben hogy 

alakul az intézmény kvázi „központi egységének” (igazgató, tagintézmény-vezetők, 

iskolatitkárok személyi jellegű kiadásai, és a dologi jellegű kiadásai) finanszírozása. 



Körjegyző válaszában kifejtette, hogy a Társulási Megállapodás 4.8.1., 4.8.2. és 4.10. pontjai 

rendelkeznek a fenti kérdésről az alábbiak szerint: 

„4.8.1. A társult önkormányzatok megállapodása alapján a tagintézményekre, illetve 

intézményegységekre jutó állami támogatások adott részét – a tagintézményekbe, illetve 

intézményegységekbe járó gyermekek létszámának arányában – a közös költségek 

finanszírozására elkülönülten köteles kezelni az intézmény a költségvetésében. 

Ez az összeg az intézmény igazgatójának, valamint Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

jelen Megállapodás 1.8. pontjában meghatározott feladatok ellátásával foglalkozó egy fő 

köztisztviselőjének illetményére fordított személyi jellegű kiadásait, illetve a 

feladatellátás dologi kiadásait foglalja magában. A dologi kiadások éves összegét a 

személyi jellegű kiadások 10 %-ának megfelelő összegben szükséges tervezni. 

4.8.2. Amennyiben a teljesített dologi kiadások összege a személyi jellegű kiadások 10 %-át 

igazolhatóan meghaladja, az e feletti részt a társult önkormányzatok szintén a 

gyermeklétszám arányában teljesítik. E tényről Városlőd Község Polgármestere 

tárgyévet követő év január 30-ig tájékoztatja a társult önkormányzatok polgármestereit, 

akik az önkormányzatokra eső arányos összeget Városlőd Község Önkormányzat 

részére 15 napon belül átutalással megfizetik. 

… 

4.10. Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társult önkormányzatok és az 

érintett német kisebbségi önkormányzatok egyetértésének kikérése után fogadja el a 

társulásban ellátott oktatási-nevelési feladatok költségvetési tervét, valamint a tárgyévi 

költségvetéshez kapcsolódó bármely döntést. A költségvetési terv tartalmazza a társulás 

által igénybe vehető állami támogatásokon (normatív állami és társulási kiegészítő 

támogatás) túl a működtetéshez szükséges, a társult önkormányzatoktól gyermeklétszám 

alapján igényelt intézményi támogatás összegét. A társult önkormányzatok képviselő-

testületei ezt az összeget, valamint jelen Megállapodás 4.8.1. pontjában meghatározott 

kiadások arányos összegét költségvetési rendeleteikben intézményfinanszírozásként 

szerepeltetik.  

Az állami és a kiegészítő támogatást, valamint a működtetéshez szükséges 

többlettámogatást az érintett önkormányzatok kötelesek átutalni minden hónap 10. 

napjáig az intézmény költségvetési számlájára. Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség jelen 

Megállapodás 4.8.1. pontjában meghatározott kiadásainak arányos részét az érintett 

önkormányzatok a fenti időben kötelesek átutalni Városlőd Község Önkormányzat 

költségvetési számlájára. Ezt követően Városlőd Község Polgármestere gondoskodik a 

beérkezett összegek arányos részének továbbutalásáról az intézmény felé.” 

 

A fenti szabályozás indoka, hogy Bakonyjákó Község Polgármestere a módosítások 

megbeszélése során előadta, hogy a bakonyjákói tagintézményben nem alkalmaznak 

iskolatitkárt, ugyanis feladatait a tagintézmény-vezető látja el. Tekintettel arra, hogy a kislődi 

és városlődi tagintézményekben alkalmazott iskolatitkár a bkonyjákói tagintézmények 

iskolatitkári feladatait nem látja el, így Bakonyjákó Község Önkormányzata ezen kiadásokhoz 

nem kíván hozzájárulni. Így a „központi egységet” a jövőben az igazgató, valamint a 

gazdasági ügyintéző képezné, amely személyek személyi- és dologi jellegű kiadásait a társult 

önkormányzatok gyermeklétszám arányosan viselnék. A dologi jellegű kiadások a személyi 

jellegű kiadások 10 %-ának megfelelő összegben került megállapításra. E költségeket a 

tervezet szerint tovább kellene osztani. Az igazgató személyi jellegű kiadásai, és a ezek 10 %-

ának megfelelő összegű dologi jellegű kiadásai természetesen az Általános Művelődési 



Központ költségvetésébe beépülnének, míg a gazdasági ügyintéző személyi és dologi kiadásai 

Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség költségvetését terhelné. A legegyszerűbb megoldásnak az 

tűnt, ha ezen kiadásokat gyermeklétszám arányosan a társult önkormányzatok Városlőd 

Község Önkormányzat részére átutalják, ahol azt meg kell osztani, és a megfelelő összeget az 

Általános Művelődési Központnak, míg a fennmaradó összeget Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőségnek kell továbbadni. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő kérdezte, hogy e rendelkezések 

következtében mennyivel lesz kevesebb az az összeg, amelyből az Általános Művelődési 

Központ a közös költségeket finanszírozhatja az eddigiekhez képest. 

Körjegyző előadta, hogy az eddigi szabályozás értelmében a közös költségek finanszírozására 

a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás 10 %-a állt rendelkezésre. Ez a 

2007. évben körülbelül 18 millió forint volt, amelyet 5 személy személyi jellegű kiadásaira 

költöttek, az ezen felüli összeget pedig dologi kiadásokra. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

a közös költségek körének csökkentése nem jelenti az Általános Művelődési Központ 

költségvetésének csökkentését, mindösszesen azok átcsoportosítását, tekintettel arra, hogy 

ezek a kiadások a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásból kerültek 

finanszírozásra. Ez az összeg továbbra is az intézmény rendelkezésére áll, csak nem a közös, 

hanem egyéb költségek finanszírozására. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy nem tartja korrektnek a Társulási 

Megállapodás 4.9.3. pontjában foglaltakat, miszerint Bakonyjákó, Farkasgyepű és 

Németbánya Községek Önkormányzatai az Általános Művelődési Központ költségvetéséhez a 

felső tagozat tekintetében az állami normatíván és a többcélú normatíván felül kiegészítő 

támogatással nem járulnak hozzá. Előadta, hogy azért nem tartja ezt korrekt megoldásnak, 

mivel Bakonyjákó Község Polgármestere kijelentette, hogy önkormányzata – tekintettel arra, 

hogy iskolatitkárt nem foglalkoztat – az iskolatitkárok, illetve a tagintézmény-vezetők 

személyi jellegű kiadásaihoz nem kíván hozzájárulni. Ezzel a szemlélettel Városlődnek, 

Kislődnek és Csehbányának nem szükséges hozzájárulnia az iskolabuszos szállításhoz. 

Bauer Miklós önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint az iskolabusszal 

történő szállítás költségeit azoknak az önkormányzatoknak kellene viselnie, amelyek 

területéről a gyermekek iskolabusszal járnak iskolába. Kérdezte továbbá, hogy mennyibe 

kerül az iskolabusszal történő szállítás éves szinten. 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy az iskolabusz éves szinten – 10 hónappal számolva – 

körülbelül 6,5 millió forintjába kerül az Általános Művelődési Központnak. Erre az Új 

Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól hozzávetőleg 4,2 millió forint támogatást kap, tehát 

az az összeg, amelyet saját költségvetéséből még erre a célra fordítania kell 2,3 millió forint. 

Polgármester előadta, hogy az Általános Művelődési Központ alapításakor azzal sikerült 

megnyerni az önkormányzatokat, hogy ez a társulás számukra aránytalanul nagy költségeket 

nem jelent. Bakonyjákó, Farkasgyepű és Németbánya Községi Önkormányzatok 2006-ban 

Pápakovácsi és Városlőd, míg Kislőd Község Önkormányzata Ajkarendek és Városlőd közül 

választott. Előadta még, hogy az Általános Művelődési Központ ezen önkormányzatok nélkül 

képtelen lenne működni, így fontos az, hogy a jó kapcsolat fennmaradjon. Ebből fakadóan az 

a célszerű megoldás, ha az önkormányzatok vezetőivel a képviselő-testület megpróbál 

tárgyalás útján közös álláspontot kialakítani, mert a követelések nem vezetnek jó eredményre.  



József Károly önkormányzati képviselő javasolta, hogy a polgármester és a körjegyző 

folytasson további tárgyalásokat Bakonyjákó, Farkasgyepű és Németbánya Községi 

Önkormányzatok vezetőivel, és próbáljanak megegyezni velük az iskolabusz 

finanszírozásának kérdésében, úgy, hogy a többcélú kistérségi társulástól kapott támogatáson 

felüli kiadást e három önkormányzat viselje. 

Lakner Zoltán önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért a fenti véleménnyel. 

Bauer Miklós önkormányzati képviselő javasolta, hogy a tárgyalásokat az érintettek július 10-

ig folytassák le, addig a jelenlegi, illetve a következő, „Előterjesztés az Általános Művelődési 

Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában” című napirendi pont tárgyalását a 

képviselő-testület halassza el, és ezzel a két napirendi ponttal 2008. július 11-én 17 órára 

tűzzön ki újabb képviselő-testületi ülést. 

Polgármester a fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-

testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat 54/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Német 

Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyában”, valamint az „Előterjesztés az Általános 

Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában” című napirendi 

pontok tárgyalását elhalasztja. 

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

Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult 

önkormányzatainak képviselőivel tárgyalásokat folytassanak az Általános 

Művelődési Központ jövőbeli finanszírozása tekintetében, különös tekintettel az 

iskolabusszal történő szállítás finanszírozásának kérdésében. 

A képviselő-testület a fenti napirendi pontokat következő ülésén tárgyalja, amelyet 

2008. július 11-én 18 órai kezdettel tart Városlőd Község Önkormányzat 

tanácstermében. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: 2008. július 11. 

9.) Napirend: Elhalasztva Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2008. 

(VII. 8.) számú Kt. határozatával. 



10.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, Városlőd 377/4, 

természetben a Városlőd, Kossuth u. 76. szám alatti családi ház elidegenítésre jelölése 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző vevő az adásvételi 

szerződéstől, annak aláírása után elállt, de a ház megvásárlására újabb vevők jelenkeztek. 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat fogadja el. 

Polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben első helyen szereplő határozati 

javaslatot. 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 55/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2008. (V. 20.) számú 

határozatát visszavonja. 

Polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az előterjesztésben második helyen szereplő, 

az önkormányzat tulajdonát képező, Városlőd 377/4. hrsz., természetben a 8445 Városlőd, 

Kossuth u. 76. szám alatti családi ház elidegenítésre jelöléséről szóló határozati javaslatot. 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 56/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező, Városlőd 377/4. hrsz., természetben a 8445 Városlőd, Kossuth u. 76. szám 

alatti családi házat a hozzá tartozó kerttel (területe összesen 562 m
2
) elidegenítésre 

jelöli Titzl Attila (anyja neve: Rajki Erzsébet, szül. hely, idő: Veszprém, 1978. 08. 

31.), és Titzlné Ferenczi Renáta (anyja neve: Vörös Gyöngyi, szül. hely, idő: Ajka, 

1986. 07. 25.) 8200 Veszprém, Kisréti u. 2. szám alatti lakos részére 1/2-1/2 

tulajdoni arányban. 

A fenti ingatlan vételárát a képviselő-testület 6 050 000,- Ft-ban, azaz hatmillió-

ötvenezer forintban állapítja meg. 

Vevők – az adásvétel biztosítására – a szerződés aláírásával egyidejűleg kötelesek 

200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint foglaló megfizetésére. 

Vevők az ingatlan vételárának a foglaló összegével csökkentett összegét az 

adásvételi szerződés aláírását követő nyolc napon belül kötelesek egy összegben az 

önkormányzat számlájára befizetni. 



A képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával Dr. 

Darvas János (8400 Ajka, József Attila u. 33.) ügyvédet bízza meg.  

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját vevők köteles megfizetni. 

Amennyiben a megkötött adásvételi szerződés felbontásra, illetőleg módosításra 

kerül az ügyvédi munkadíj megfizetésére vevők kötelesek. 

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

és egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: 2008. július 26. 

11.) Napirend: Előterjesztés Díszpolgári Cím adományozása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy álláspontja szerint Dr. Roth Mihály 

valóban kiérdemelte a kitüntető címet, ezért javasolta, hogy a képviselő-testület az 

előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el. 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 57/2008. (VII. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Városlőd Díszpolgára” 

Kitűntető cím alapításáról szóló 8/1993. (VII. 13.) sz. rendeletének rendelkezései 

alapján „Városlőd Díszpolgára” Kitűntető címet adományoz Dr. Roth Mihály, 8445 

Városlőd, Kolostor u. 7. szám alatti lakos részére. 

A képviselő-testület a kitűntető címet Városlőd Község Falunapján, 2008. július 26-

án, ünnepélyes keretek között nyújtja át az érintett személynek. 

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

kitüntető cím átadására, a fenti rendelet rendelkezéseinek megfelelően. 

Indokolás 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Roth 

Mihály munkásságával, több évtizedes önzetlen tevékenységével a község fejlődését 



és fellendítését jelentősen elősegítette, ezzel Városlőd Község lakosságának 

tiszteletét kivívta. 

Dr. Roth Mihály a községért végzett munkája során felkutatta városlődi német ajkú 

lakosság származási helyét, amelyet a németországi Wiesthal településen talált meg. 

Nagy szerepet vállalt a német ajkú lakosság kulturális hagyományainak kutatásában, 

a városlődi Tájház bővítésében. A Tájházban külön kiállítás-részt alakított ki az 

üveggyártás tárgykörében, ezzel a városlődi német ajkú felmenők tevékenységét, 

munkásságát felelevenítette. Könyvében több évtizedes gyűjtő munkával feldolgozta 

Városlőd történetét az avar kortól napjainkig. Részt vállalt a Karthauzi kolostor 

kutatásában, jegyzeteket írt a kolostor történetéről. Tevékenyen részt vett és a mai 

napig részt vesz Városlőd német nemzetiségi kultúrájával kapcsolatos bármilyen 

rendezvényen, megmozduláson, amely a hagyományokat őrzi és ápolja. Több 

könyvet írt és jelentetett meg, amely szintén a városlődi német nemzetiségi 

hagyományokat őrzi és ápolja. Vezető szerepet vállalt a régi városlődi 

manufakturális kerámia gyártás újraélesztésében, a hagyományos formákkal és 

mintákkal, munkahelyet teremtve és a városlődi kerámia hírnevét átörökítve a XXI. 

század részére. 

A képviselő-testület a fentiek alapján megállapítja, hogy Dr. Roth Mihály érdemes a 

„Városlőd Díszpolgára” Kitűntető címre, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntött. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

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

21.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 

 

 


