
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 

2008. december 9-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 

munkaterve tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. (XII. 10.) rendelet-

tervezetének elfogadása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/200. (XII. 10.) 

rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

módosításának elfogadása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

5.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi 

közútfenntartás” feladat ellátásához való csatlakozásról. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. december 3. 

 Csekényi István 

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

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 

munkaterve tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 15. §-ában foglaltak értelmében, 

az ott meghatározott személyek és testületek javaslatainak figyelembe vételével a képviselő-

testület 2009. évi munkatervét az alábbi részletezés szerint javaslom elfogadásra, illetve a 

következő határozati javaslatot terjesztem a testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 

2009. évi munkatervét. 

A munkaterv hiteles szövege jelen határozat mellékletét képezi. 

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

intézkedések megtételére.  

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Dobosi Gergely 

körjegyző  

Határidő: folyamatos, 2009. december 31-ig 

 

Városlőd, 2008. december 1. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 

munkaterv-tervezete 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének helye: Városlőd Község 

Önkormányzat tanácsterme (8445 Városlőd, Templom tér 4.) 

A képviselő-testületi ülések napja a közmeghallgatás kivételével: kedd 

Ülések kezdő időpontja: 17.30 óra 

A képviselő-testület üléseinek időpontjai 2009. évben: 

Január: 

1.) január 13.: Előterjesztés a februárban megrendezésre kerülő városlődi svábbálok 

megrendezésének, illetve finanszírozásának tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Február 

1.) február 10.: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, 

végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-

tervezet elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Április 

1.) április 21.: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásáról 

szóló rendelet-tervezet (zárszámadás) elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, illetve új 

rendeletek alkotása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző  

Május 

1.) május 26.:  Előterjesztés a városlődi Falunap megrendezése és finanszírozása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékelés tárgyában. 



Előadó: Csekényi István polgármester 

Július 

1.) július 14.: Beszámoló az Általános Művelődési Központ 2008/2009-es tanévének 

munkájáról 

Előadó: Holczer Gábor, ÁMK igazgató 

Szeptember 

1.) szeptember 22.: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I. 

félévi helyzetéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2009/2010-es 

tanévének munkaterve tárgyában 

Előadó: Holczer Gábor, ÁMK igazgató 

November 

1.) november 17.: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2009. III. 

negyedévi helyzetéről.  

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési 

koncepciója tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) november 24.: Közmeghallgatás 

December 

1.) december 9.: Előterjesztés Városlőd Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

2010. évi munkatervének meghatározására. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat képviselő-testülete a 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű 

használatáért 2010. évben fizetendő díjakról és a díjalkalmazásról szóló 

rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 



Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat képviselő-testülete települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-

tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

               

Beszámoló Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 2008. évi munkájáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Beszámoló Városlőd Községért Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről. 

Előadó: Veisz József elnök 



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 Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. (XII. 10.) rendelet-tervezetének elfogadása 

tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bakonykarszt Zrt. az önkormányzathoz 2008. november 21-én beérkezett levelében 

megküldte a 2009. évre javasolt ivóvíz- és csatornamű használatáért a lakosság által fizetendő 

díjakat. Javaslatát részletesen indokolta, amely indoklás jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A gazdasági társaság indokolása alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a 2009. évre 

javasolt ivóvíz- és csatornamű használatáért a fizetendő díjak összegét-, egyúttal jelen 

előterjesztés mellékletét képező, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. 

(XII. 10.) rendelet-tervezetet fogadja el. 

Városlőd, 2008. december 1. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
mailto:csehbanya@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, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003, (88) 241-009 

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

 

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/2008. (XII. 10.) rendelet-tervezetének 

elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. az önkormányzathoz 2008. december 5-én beérkezett 

levelében megküldte a 2009. évre javasolt kommunális közszolgáltatási díjakról szóló 

tájékoztatóját. Javaslatát indokolta, amely indoklás jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A gazdasági társaság indokolása alapján javaslom, hogy a képviselő-testület a 2009. évre 

javasolt kommunális közszolgáltatási díjak összegét-, egyúttal jelen előterjesztés mellékletét 

képező, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/2008. (XII. 

10.) rendelet-tervezetet fogadja el. 

Városlőd, 2008. december 1. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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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 az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

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

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

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – 

testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötöttek.  

 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai 2006. január 31-én létrejött 

társulási megállapodásban vállalták a szociális ellátás, család, gyermek és ifjúságvédelem 

feladatokat.  

A kistérségben működő intézmények feladatbővítésével és átszervezésével a Társulás 2009. 

január 1-től ellátja a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a családsegítést, házi 

segítségnyújtást és a nappali ellátást, valamint a gyermekjóléti alapellátási feladatok keretében 

a gyermekjóléti szolgáltatást. 

 

A hivatkozott változások indokolják a társulási megállapodás II/3 D. részét 4. ponttal és a 

II/3 E. részét 5. ponttal kiegészíteni. 

A társulási megállapodás kiegészítése szükséges a 7. számú (szociális alapszolgáltatási 

feladatokat ellátó intézményfenntartó társulások) és a 8. számú melléklettel (gyermekjóléti 

alapellátási feladatokat ellátó intézményfenntartó társulások). 

 

A társulási megállapodás módosítása szükséges továbbá a társulás és a társulás tagjainak 

lakosságszáma (1. számú melléklet), a közoktatási intézményfenntartó társulások nevének (2. 

számú melléklet), szakszolgálati feladatot ellátó intézmények név változása (3. sz. 

melléklet), költségvetési szervek számának változása (4. számú melléklet), valamint a 

mozgókönyvtári ellátás (5. számú melléklet) bővülése miatt. 

 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képezi. A II/3 D. rész 4. és a II/3 E. rész  5. pont, a 7. és 8-számú melléklet 

vastag betűvel van  kiemelve. 

 

Az 1,2,4,5-ös számú mellékletekben a változtatások szintén vastag betűvel vannak szedve. 

A társulási megállapodás ezen kiegészítései és változtatásai egységesen  „25”-ös felső 

indexel vannak ellátva. 

 

A Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata, illetve 

mellékletei jelen előterjesztés mellékletét képezik. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács 48/2008. (XI. 

19.) TT. számú határozatával elfogadott – módosítását elfogadja. A módosított 

Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. december 3. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi 

közútfenntartás” feladat ellátásához való csatlakozásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás a társulási megállapodásában vállalta a „helyi 

közlekedés, helyi közútfenntartás” (továbbiakban: Szakfeladat) feladatot. 

 

A Társulás a 2009. XI. 27-i tanácsülésén 50/2008.(XI.27.) számú határozatával döntött a 

feladat ellátásáról. A feladat ellátásának a 2009. évi összköltségét a Társulási Tanács az 

előterjesztésben szereplő 7,5 millió Ft-ról 4 millió Ft-ra csökkentette.  

 

Szakmai szempontból az útügyi feladatokat az útügyi hatósági feladatok és az útkezelői 

feladatok összessége alkotja. 

Az útkezelői feladatok további 4 fő csoportra bontható:     útügyi igazgatási feladat 

        útüzemeltetési feladat 

        útfenntartási feladat 

        közútfejlesztési feladat 

 

A településen élők (úthasználók) magas igényeket támasztanak a közúthálózat egészével 

szemben, különösen a saját településük út és közlekedés biztonságára figyelnek oda. 

 

A feladat egy fő szakember alkalmazásával ellátható a Társulás munkaszervezetének keretén 

belül. A feladat ellátásának tervezett költségvetését az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

A Szakfeladat ellátására kistérségi normatíva nem igényelhető, így a finanszírozása egyrészt 

önkormányzati hozzájárulással, másrészt pályázatok útján lehetséges. Optimális esetben az 

önkormányzati és pályázati finanszírozás elérheti a 70-30%-os arányt. 

 

A feladat külön szakfeladat számra könyvelése biztosítja az átláthatóságot. 

 

Az indulás évében a Szakfeladat teljes költségét az önkormányzati hozzájárulásból kellene 

fedezni. Az induláshoz szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékét javasoljuk 

lakosságszám arányosan megosztani. A megosztást az előterjesztés részét képező 2. sz. 

melléklet tartalmazza (Városlőd Község Önkormányzatára lakosságszám-arányosan 96 229,- 

Ft jut). 

Az adott évben pályázaton nyert összegről a Társulásnak kell dönteni, hogy a következő 

költségvetési év önkormányzati hozzájárulását csökkenti vagy a feladat bővítésére, 

fejlesztésére fordítja. 

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kalkuláció szerint a Szakfeladat ellátása 4 millió Ft-ba 

kerülne a 2009-es évben. Ha 2009 évben pályázatokon nyerünk például 1 200 000 Ft-ot, 
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akkor a részt vevő önkormányzatoknak kell arról dönteni, hogy azt felhalmozásra fordítja, 

vagy önkormányzatok hozzájárulását csökkenti. 

 

A feladat ellátásának tartalmát az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 

 
1. Útügyi igazgatási jellegű feladatok: 

 

Szakfeladat ellátása a következő feladatokban: 

- útkezelői nyilvántartások vezetése 

- útkezelői hozzájárulások kiadása 

- útügyi érdekek képviselete más eljárásokban, közutak védelme 

- helyi közutak osztályba sorolása 

- kártérítési kötelezettségekkel kapcsolatos teendők 

- forgalmi rend kialakítás és felülvizsgálat 

 

2. Útüzemeltetési feladatok: 

 

- útellenőri szolgálat működtetése 

- műtárgyellenőrzés és hídvizsgálat 

- szakmai segítségnyújtás az üzemeltetési munkák tervezéséhez 

- külső fél által végzett üzemeltetési munkák (tisztíttatás, síkosságmentesítés, 

hóeltakarítás stb.) bonyolítása 

- szakmai segítségnyújtás téli üzemeltetési terv elkészítéséhez 

- forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása, jelzése 

 

3. Útfenntartási feladatok: 

 

- szakmai segítségnyújtás fenntartási munkák tervezéséhez 

- külső fél által végzett fenntartási munkák bonyolítása 

 

4. Küzútfejlesztési feladatok: 

 

- fejlesztési pályázatok folyamatos figyelése, szükséges tájékoztatás a társult 

önkormányzatok felé 

- közreműködés a pályázatok összeállításában 

- a megnyert pályázatok teljes körű lebonyolítása 

- versenyeztetés, közbeszerzési eljárások lefolytatása 

- műszaki ellenőrzés 

 

Az önkormányzat úthálózatának fenntartási, korszerűsítési és fejlesztési feladatainak 

előkészítése: 

 

- út, híd, járda, kerékpárút építési és fenntartási technológia meghatározása 
szaktanácsadás és költségbecslés készítése 

- szükségessé váló tanulmány és kiviteli tervek készíttetése, tervezői kapacitás 

felkutatása 

- építési, fenntartási munkák szervezése, kivitelező biztosítása, költségvetés 

ellenőrzése, szerződéskötések műszaki, gazdasági véleményezése, számlák 

ellenőrzése, igazolása 

- szükség esetén építési-felügyeleti vizsgálat kezdeményezése 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” 

feladat ellátásához való csatlakozás lehetőségét tárgyalja meg. 

 

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

 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásához 

csatlakozik és vállalja a feladat ellátásának lakosságarányos költségeit. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 

„helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat 2009. évi költségeit, 96 229,- Ft, 

azaz kilencvenhatezer-kettőszázhuszonkilenc forint önkormányzati hozzájárulást az 

önkormányzat a 2009. évi költségvetésében szerepeltesse. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „helyi közlekedés, helyi 

közútfenntartás” feladat ellátásáról szóló határozatot az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Elnökének küldje meg. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásához nem 

csatlakozik. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. december 3. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. december 9-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: 19/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 9-én 17.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Lakner Zoltán 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 7 fő megjelent, 

3 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 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


Városlőd Község Önkormányzat 87/2008. (XII. 2.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 2-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 

munkaterve tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. (XII. 10.) rendelet-

tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/200. (XII. 10.) 

rendelet-tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

4.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

5.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, 

helyi közútfenntartás” feladat ellátásához való csatlakozásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. 

évi munkaterve tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a munkatervben szereplő időpontok 

mindösszesen tájékoztató jellegűek, azok a következő év során minden bizonnyal változnak 

majd. A munkatervben mindösszesen 9 testületi ülés szerepel, azonban várhatóan többet fog 

ülésezni a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy várhatóan az idei évben is 19 testületi ülést 

tartott. 

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

testület a 2009. évi munkatervét fogadja el. 



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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 90/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 

2009. évi munkatervét. 

A munkaterv hiteles szövege jelen határozat mellékletét képezi. 

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

intézkedések megtételére.  

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Dobosi Gergely 

körjegyző  

Határidő: folyamatos, 2009. december 31-ig 

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. (XII. 10.) rendelet-tervezetének elfogadása 

tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évek gyakorlatához 

hasonlóan sajnálatos módon érdemi beleszólása nincs a közüzemi díjak, így az ivóvízért-, 

illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak alakulásába. Ez esetben, illetve 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak esetében is arról tájékoztatta 

az illetékes gazdasági társaság ügyvezetője, hogy kizárólag abban az esetben tud a lakosság 

kisebb összegű díjakat fizetni, ha a különbözetet az önkormányzat a szolgáltatók részére 

megtéríti. Erre azonban nincs pénzügyi lehetősége az önkormányzatnak, így a szolgáltatók 

által javasolt díjakat csak elfogadni tudja a képviselő-testület. 

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

testület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű 

használatáért fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló 14/2008. (XII. 10.) rendelet-

tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/200. (XII. 10.) rendelet-

tervezetének elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 15/200. (XII. 10.) 

rendelet-tervezetet fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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

Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a Társulási 

Megállapodás módosításainak elemeiről, majd előadta, hogy e módosítások érdemben 

Városlőd Község Önkormányzatát nem érintik, így javasolta elfogadásra. 

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

testület az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 

fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 91/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács 48/2008. (XI. 

19.) TT. számú határozatával elfogadott – módosítását elfogadja. A módosított 

Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a Társulási 

Megállapodását aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

5.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, 

helyi közútfenntartás” feladat ellátásához való csatlakozásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az előterjesztésben foglalt feladat-

ellátási lehetőségről. Előadta, hogy a tervek szerint egy munkavállaló – akit a kistérségi 

társulás alkalmazna – foglalkozna az előterjesztésben részletezett feladatok ellátásával. A 

munkavállaló alkalmazásának személyi és dologi jellegű költségeit a társult önkormányzatok 

lakosságszám arányosan viselnék, amely Városlőd Község Önkormányzatának hozzávetőleg 

100 ezer forintos kiadást jelentene. Polgármester elmondta, hogy álláspontja szerint akkor 

lenne érdemes a feladatot ebben a formában ellátni, ha az előnyökkel járna, lényegesen 

könnyítené az önkormányzat feladatait, de a feladatellátás e formája nem jelent lényeges 

könnyítést. Mind a polgármester, mind a körjegyző rendszeresen bejárja a települést, így a 

helyi közutak, hidak állapotáról pontos, részletes ismeretekkel rendelkezik. Másrészről pedig 

a lakosság azonnal jelzi, ha az utak állapotában súlyos probléma adódik. Sajnálatos módon 



elmondható az is, hogy pénzügyi lehetőségek a következő években vélhetően nem engedik, 

hogy az önkormányzat nagyobb volumenű útfelújítást vagy útépítést tervezzen, illetve hajtson 

végre. Ha azonban erre lehetőség adódik, azt nagy valószínűséggel pályázati forrás 

igénybevételével hajtja végre, amely esetben az önerő biztosítása az önkormányzat feladata 

marad, ebben a társulás nem tud segítséget nyújtani. Ebből fakadóan ismét megállapítható, 

hogy a feladatellátás e formája nem biztosít olyan előnyöket, amely miatt érdemes lenne ezt 

választani, már csak azért sem, mert az előterjesztésben felsorolt, ellátandó feladatok 

mindegyikét ellátják a Körjegyzőség dolgozói. Polgármester a fentiek értelmében javasolta, 

hogy a képviselő-testület ne csatlakozzon a „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat 

ellátásához. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati javaslatot 0 

szavazattal, 7 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította. 

A polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő 

határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő határozati javaslatot 7 

szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 92/2008. (XII. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás „helyi közlekedés, helyi közútfenntartás” feladat ellátásához nem 

csatlakozik. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

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

19.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


