
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 

2010. február 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 a 2009. évi normatíva visszafizetésről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről valamint 

az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

4.) Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, általános 

iskolák infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban történő részvételről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Holczer Gábor 

 igazgató 
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5.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus 

továbbképzési tervének elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Holczer Gábor 

 igazgató 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. február 4. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

 

 Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– ÁMK igazgató 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– pénzügyi ügyintéző 

– 1. napirendi tárgyalásánál: Fejes Gábor 
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Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés a 2009. évi normatíva visszafizetésről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2009. december 8-i nyilvános ülésén, napirend előtt tárgyalt a Magyar 

Államkincstár felszólításáról, amelyben az alábbiak szerint normatíva visszafizetésre 

kötelezte önkormányzatunkat: 

A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Államháztartási 

Irodája felülvizsgálta Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi központi költségvetésből 

származó IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai és 

támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét, amelynek eredményéről 

VES/10339/4/2009. ügyiratszámú levelében adott tájékoztatást. E szerint az Önkormányzat, 

illetve akkor még önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az Általános Művelődési Központ 

a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. közötti időszakban jogtalanul vett igénybe 

515.000 forint összegű központi költségvetési támogatást, amelynek oka az elszámolásban 

közölt és az Igazgatóság által megállapított intézményi létszámok közötti különbség. Ez az 

alábbi adatok alapján számadatok alapján épül fel: 

a.) Alap hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti 

képzéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-ig. Ezen belül az 

önkormányzat 59 gyermek után vette igénybe az óvodai neveléshez nyújtott 

támogatást, holott 56 gyermek után lett volna csak jogosult. A jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás összege 515.000 forint. 

b.) Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon jogcímen az önkormányzat 33 fő után vette 

igénybe a támogatást, holott csak 32 fő után vehette volna igénybe. A jogosulatlanul 

igénybe vett támogatás összege 85.000 forint. 

c.) A nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

jogcímen az óvodai nevelésben szintén 3 fővel magasabb létszámra vett igénybe 

jogtalan támogatást az önkormányzat, amelynek összege 90.000 forint. 

Az a.) és c.) pontban ismertetett támogatások igénybevétele a nyilvántartások szerint 2 

gyermek esetében a városlődi, míg egy gyermek esetében a kislődi óvodában történt, így azt 

ebben az arányban vélhetően meg tudjuk osztani. Így valószínűleg a jogtalanul igénybevett 

támogatások, illetve kamatai 2/3-ad részét kell visszafizetnünk, míg az 1/3-ad részt Kislőd 

Község Önkormányzat fizeti meg. 

A fentieken kívül 2 egyéb jogcímen 1-1 fővel kisebb létszámra igényeltünk támogatást a 

városlődi iskolában, így ezek után kétszer 85.000 forint még megilleti az önkormányzatot. Az 

előzőekből adódóan Városlőd Község Önkormányzatának 318.315 forint összegű 

költségvetési támogatást, illetve ennek kamatait kellett a központi költségvetés felé 

visszafizetnie. 
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A Magyar Államkincstár felszólításával egyidejűleg kértem az intézmény korábbi vezetőjét, 

hogy írásban nyújtson tájékoztatást a visszafizetés okairól, ezen belül adjon választ a 

következő kérdésekre: 

– Jogos-e a Magyar Államkincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség? 

– Ha nem jogos a Magyar Államkincstár által megállapított visszafizetési kötelezettség, 

mi ennek az oka? 

– Ha jogos, az Általános Művelődési Központ mely tagintézményében, 

tagintézményeiben keletkezett az elszámolásban közölt és a Magyar Államkincstár 

által megállapított intézményi létszámok közötti különbség? 

– Ha több tagintézményben is tapasztalható különbség az elszámolásban közölt és a 

Magyar Államkincstár által megállapított intézményi létszámok között, akkor 

pontosan mely tagintézményben hány gyermek érintett ebben? 

– Mi az eltérés oka? 

– Ha az Általános Művelődési Központ nem volt jogosult a központi költségvetési 

támogatás igénybevételére, akkor volt-e lehetősége a támogatás igénylését módosítani, 

és az igényelt támogatást még kamatmentesen visszafizetni a központi költségvetés 

részére? 

– Ha volt lehetőség a támogatás igénylését módosítani, illetve a nem jogos támogatást 

kamatmentesen visszafizetni, azt miért nem tette meg? 

– Ha volt lehetőség a támogatás igénylését módosítani, illetve a nem jogos támogatást 

kamatmentesen visszafizetni az Általános Művelődési Központon belül kinek a 

feladata lett volna ezt kezdeményezni, illetve megtenni? 

Az intézmény korábbi igazgatója válaszában mindössze arról tájékoztatott, hogy az eltérés 

nem az általam leírt időpontban keletkezett, illetve nem rendelkezik olyan dokumentummal, 

dokumentumokkal, amely alapján el tudná dönteni, hogy mely településeket érinti a 

normatíva visszafizetés.  

Sajnos a fenti kérdésekre választ nem kaptam. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a 

korábbi ülésén arról döntött, hogy a válaszadást követően lehetőség szerint személyesen 

meghallgatja az intézmény korábbi vezetőjét, a testületi ülésre meghívtam, reményeim szerint 

a képviselő-testület ott pontosabb válaszokhoz juthat. Az előterjesztés mellékletét képezi a 

Magyar Államkincstár VES/10339/4/2009. ügyiratszámú levele, az általam kiadmányozott 

01-929-2/2009. számú levél, illetve a Fejes Gábor Úr válaszlevele. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, illetve a csatolt dokumentumokat szíveskedjen 

áttekinteni és megtárgyalni. 

Városlőd, 2010. február 4. 

 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 Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről valamint az 

éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében a jegyző 

által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a 

képviselő-testületnek. E rendelkezés értelmében az alábbi szöveges indoklással terjesztem elő 

a tervezett költségvetést: 

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során több szempontot, tényt volt szükséges 

figyelembe venni. Mindenekelőtt a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 

rendelkezéseit, a költségvetési év során várható gazdasági változásokat, változtatásokat, ezek 

költségvetési hatásait, az állam főbb makrogazdasági mutatóit, a képviselő-testület korábbi, 

több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait valamint a képviselő-testület 78/2009. (XI. 

24.) számú határozattal elfogadott költségvetési koncepcióját. 

I. A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület meghatározta az önkormányzat 

2010. évi költségvetésének főbb irányvonalait, amelyeket az alábbiak szerint 

foglalhatjuk össze: 

I.1.) A várható bevételek tekintetében a képviselő-testület – javaslatunk alapján – a bevételi 

forrásokban recesszióval tervezett. Az előrejelzés sajnos pontos volt, a közoktatás központi 

költségvetési finanszírozása ez évben tovább csökkent. Az Általános Művelődési Központ a 

tavalyi évben 126.362.591 forint állami támogatásban, és 30.172.700 forint kistérségi 

normatív hozzájárulásban részesült, ezzel szemben az idei évi állami támogatás 104.066.199 

forint, míg a kistérségi normatív hozzájárulás 24.855.500 forint. A központi költségvetésből 

származó finanszírozás az idén tehát 27.613.592 forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben. 

Tavaly bevételi forrásként – így az költségvetési egyensúly fenntartóiként – számíthattunk a 

költségvetési törvény 5. számú mellékletében szereplő központosított előirányzatok egyes 

oktatást érintő tételeire (pl. osztályfőnöki pótlékok finanszírozása, stb.), amelyek ez évben 

előreláthatólag elmaradnak, tovább növelve központi finanszírozás hiányát. 

I.2.) A várható kiadások tekintetében a képviselő-testület – javaslatunk alapján – költségvetési 

koncepciójában a működési (fenntartási) kiadások növekedését vette figyelembe, azonban 

látható volt, hogy drasztikus mértékű kiadáscsökkentésre a 2008. évi költségracionalizálás 

eredményeképp nincs szükség. A költségvetés tervezése során azonban szükség volt a 

működési kiadások csökkentésére a közoktatás hiányának finanszírozása érdekében. E mellett 

kizárólag azon felhalmozási kiadásokkal terveztünk a 2010. évben, amelyek megvalósításáról 

a képviselő-testület korábban már döntött. 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


I.3.) A költségvetési koncepcióban a képviselő-testület a 2010. évben nem tervezett hiányt, 

mert valószínűsíthető volt, hogy a bevételek kellő fedezetet biztosítanak a kiadások 

finanszírozására. A tervezett kiadások általános csökkentésével sikerült tartani a költségvetési 

koncepcióban foglaltakat, így előreláthatólag a bevételek fedezni fogják kiadásainkat, így az 

önkormányzat működési célú hitelfelvételre ez évben nem kényszerül. 

II. Az alábbiakban az önkormányzat főbb kiadásait kívánjuk bemutatni: 

II.1.) Bérlet- és lízingdíj, összege 1 200 000,- Ft 

Az önkormányzat 2006. évben szerződést kötött épületei világosításának korszerűsítésére. Az 

elvégzett munkák díjának kifizetésére az önkormányzat részletekben vállalt kötelezettséget 10 

évre. A részletek összege havonta közel 100 ezer forint, így éves összege körülbelül 1 200 

ezer forint. 

II.2.) Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszköz, összege: 

300 000,- Ft 

E cím alatt szerepeltetjük a társulási tagsággal kapcsolatos önkormányzati kiadásainkat, 

amelyek például: tagdíjfizetés, szakszolgálati hozzájárulás. 

II.3.) Állagmegóvás, összege: 2 000 000,- Ft 

Az állagmegóvásra elkülönített pénzeszköz fedezi az önkormányzatok tulajdonában álló 

épületek, építmények állagának megóvását, amortizációjának csökkentését, elősegíti az 

értékük megőrzését, az elkerülhetetlen kisebb javítások költségeit. Tavaly ebből 

finanszíroztuk az iskola és óvoda meszelését, festését, az iskola folyosóin történt felújításokat, 

illetve az óvoda egyik csoportszobájának parkettázását, stb. A javasolt összeget ebben az 

évben is hasonló célokra lenne szükséges elkülöníteni. 

II.4.) Reprezentáció, összege: 1 000 000,- Ft 

A reprezentációra javasolt összeg tartalmazza a Falunap-, a partnerkapcsolat ápolásával 

felmerülő-, illetve az önkormányzat egyéb rendezvényeinek költségeit. Magában foglalja 

továbbá az önkormányzati hivatalos találkozók, értekezletek, egyéb tárgyalások 

lebonyolításának költségeit is. 

II.5.) Hótolási, csúszásmentesítési munkák, összege: 1 500 000,- Ft 

Sajnos előre megjósolhatatlan, hogy 2010. telén mennyi hó esik, ha azonban a jelenlegi 

időjárási viszonyok jelentkeznek az év végén is, meglehetősen magas lesz az önkormányzat 

hótolási és csúszásmentesítési munkáinak költsége. 

II.6.) Támogatások, összege: 1 050 000,- Ft 

Az alábbiak szerint javasoljuk megállapítani a civil szervezetek, illetve művészeti csoportok 

idei évi támogatását: 



a.) Sportegyesület támogatása: 450 000,- Ft 

b.) Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása: 100 000,- Ft 

c.) Városlődi Német nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása: 400 000,- Ft 

ebből: 

ca.) egyesület működési támogatása: 200 000,- Ft 

cb.) Városlődi Vegyeskar támogatása: 200 000,- Ft 

d.) Városlődi Falumúzeum Baráti Kör támogatása: 100 000,- Ft 

II.7.) Művelődési Ház személyi juttatás, összege: 508 000,- Ft 

E cím az önkormányzat rendezvényszervezési-, kulturális fejlesztési-, hagyományőrzési 

tevékenységeinek ellátására kötött szerződésekből fakadó díjakat tartalmazza. 

II.8.) Általános tartalék, összege 1 306 000,- Ft 

Az utóbbi időben az adó- és járulékrendszer reformjának több lehetőségéről lehetett hallani, 

amelyek közül leghangsúlyosabb szerepet a munkához fűződő járulékok csökkentése kapta, 

ezzel egyidejűleg azonban – az államháztartás bevételeinek csökkenését kompenzálandó – az 

általános forgalmi adó növelésének gondolata is megszületett, amelyről a miniszterelnök is 

több fórumon beszámolt. Természetesen lehetetlen meghatározni azt, hogy ebben az ingatag 

gazdaságpolitikai helyzetben valóban várható-e az általános forgalmi adó mértékének 

növelése, és ha igen milyen mértékben. Az azonban feltétlenül elmondható, ha az 

önkormányzat ennek bekövetkezése esetén nem rendelkezik megfelelő tartalékforrással, az 

ÁFA emelés az egész éves költségvetését felborítja. Az általános forgalmi adó mértékének 4-

5 %-os emelése önkormányzatunknak hozzávetőlegesen 2 000 000,- Ft többletkiadást 

jelentene, amelyet e jogcímen feltétlenül javaslunk a költségvetésben elkülöníteni. 

II.9.) Felhalmozási célú kiadások, összege 7 750 000,- Ft 

A képviselő-testület a tavalyi évben három területen tervezett felújítást az idei évre, amelyek 

az alábbiak: 

a.) Művelődési Ház lépcsőjének építése: 2 000 000,- Ft 

(60/2009. (VIII. 18.) számú határozat) 

b.) Templom tér felújítására benyújtott pályázat önrésze: 3 750 000,- Ft 

85/2009. (XII. 8.) 

c.) Városlőd, Kossuth utcai buszváró építésére benyújtott pályázat önrésze: 2 000 000,- Ft 

79/2009. (XI. 24.) 

A költségvetésben a korábban meghatározott pénzösszegeket elkülönítettük, reményeink 

szerint a fenti céloknak megfelelően azokat fel is tudjuk használni. 

III. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési kerete: 

III.1. Általános Művelődési Központ költségvetési kerete, önkormányzati támogatása: 

Az Általános Művelődési Központ 2009. január 1. óta részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv (az új szabályozás értelmében „önállóan működő”), gazdálkodását 

Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség intézi az intézmények között kötött, és a képviselő-



testület 94/2008. (XII. 16.) számú határozata által jóváhagyott együttműködési megállapodás 

alapján. Eszerint a Körjegyzőség segíti a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője 

által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a 

feltételrendszerének meghatározását. Felkészíti a részben önállóan gazdálkodó intézmény 

vezetőjét a fenntartó Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó 

Társulás társult önkormányzataival lefolytatandó érdemi tárgyalásokra, számára megfelelő 

további pénzügyi információt biztosít. A költségvetési koncepció képviselő-testületi 

elfogadása után segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását. A részben önállóan 

gazdálkodó intézmény vezetőjének bevonásával összeállítja az önkormányzat költségvetési 

rendelet-tervezetét. Az együttműködés során az ÁMK minden olyan információt, adatot 

köteles megadni, amelyek megalapozzák és alátámasztják a költségvetési előirányzatokat. Az 

adat- és információszolgáltatási kötelezettség, illetve az adatok és információk valódiságáért 

való felelősség az ÁMK vezetőjét terheli. Az együttműködési megállapodás értelmében a 

költségvetési javaslat összeállításakor tervezni kell mindazon bevételeket és kiadásokat, 

amelyek: 

- jogszabályon alapulnak, 

- szerződési, megállapodási kötelezettségen alapulnak, 

- tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, 

- eszközök hasznosításával függnek össze, 

- eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak. 

Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően körjegyző az ÁMK 

igazgatójával szoros együttműködésben elkészítette az Általános Művelődési Központ 2010. 

évi költségvetési keretét, meghatározták az intézmény bevételeit forrásonként, a 

pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb 

jogcím-csoportonkénti részletezettségben, a működési, fenntartási előirányzatokat 

intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve, tehát az intézmény összes kiadási és 

bevételi jogcímét az összegek feltüntetésével. Az együttműködési megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően továbbá körjegyző segítséget nyújtott a Német Nemzetiségi 

Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás társult önkormányzataival 

lefolytatott érdemi tárgyalásokban. A költségvetés tervezése során a költségvetési szervek 

vezetői kialakították közös álláspontjukat az Általános Művelődési Központ költségvetésének 

elemeiről, amelynek következtében az ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

és ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Óvoda finanszírozását az alábbiak szerint tartják 

megvalósíthatónak: 

ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola: 

Kiadási főösszeg: 63.451.000,- Ft 

Bevételi főösszeg: 49.886.000,- Ft 

Hiány: 13.565.000,- Ft 

ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Óvoda: 

Kiadási főösszeg: 26.063.000,- Ft 

Bevételi főösszeg: 20.966.000,- Ft 

Hiány: 5.097.000,- Ft 

 

Tájház: 

Kiadási főösszeg: 275.000,- Ft 

Bevételi főösszeg: 0,- Ft 

Hiány: 275.000,- Ft 



Könyvtár: 

Kiadási főösszeg: 500.000,- Ft 

Bevételi főösszeg: 500.000,- Ft 

Hiány: 0,- Ft 

Az Általános Művelődési Központ városlődi intézményegységeinek költségvetési keretét, 

illetve bevételeit, kiadásit jelen előterjesztés mellékletét képező kimutatás tartalmazza. A 

fentiek alapján az önkormányzatnak az intézményegységek költségvetési főösszegei közötti 

különbséget, azaz a hiányt lenne szükséges támogatásként saját költségvetéséből biztosítania. 

Az Általános Művelődési Központ Igazgatójának álláspontja szerint a fenti kiadási 

főösszegből az intézményegységek finanszírozhatók. A körjegyző álláspontja szerint az 

előbbi (támogatási) összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, így javaslom, hogy a 

képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési keretét 18.937.000 forint 

városlődi önkormányzati támogatással fogadja el. 

III.2. Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzősége: 

Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség költségvetésének fő számait a költségvetési rendelet-

tervezet 10. számú melléklete tartalmazza. A Körjegyzőség működési kiadásai a tavalyi évhez 

képest 1.112.000 forinttal kevesebbel, összesen 23.603.000 forintos kiadási főösszeggel 

terveztük a járulékok összegének csökkentése miatt. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet. Az előterjesztés mellékletét képezi 

továbbá az önkormányzat szakfeladatainak kimutatása, illetve a szakfeladatok 

finanszírozásának rendje, a bevételi és kiadási jogcímek és ezek javasolt összegeinek javasolt 

kimutatása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatok figyelembevételével az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

rendelet-tervezet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

 

Városlőd, 2010. február 4.   

   

 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 Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  37/A. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és 

az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami 

foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések 

alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv 

tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 

szervnek. Az állami foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos 

véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a települési 

önkormányzatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete az állami foglalkoztatási 

szerv véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. 

évben április 15-éig fogadja el. 

  A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: 

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 

összetételét, 

b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 

megjelölését és várható ütemezését, 

c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, 

d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 

 

A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar 

Államkincstárnak. Ha a települési önkormányzat a közfoglalkoztatási tervet határidőben 

nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő 

megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 

15%-át. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervet szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni. 

 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 
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Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése értelmében elfogadja. A közfoglalkoztatási 

terv a határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: 2010. február 15. 

Városlőd, 2009. február 4. 

 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 a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 

valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 

támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 

rendeletben kiírt Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése elnevezésű 

pályázatban történő részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Holczer Gábor igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

miniszteri rendeletben kiírt pályázat lehetőséget biztosít az iskola infrastrukturális 

fejlesztésére, nevezetesen a iskolai tető felújítására. E lehetőségről, illetőleg a pályázat 

részleteiről az Általános Művelődési Központ igazgatója 49/2010. számú levelében nyújt 

tájékoztatást, amelyben kéri a képviselő-testületet a tetőfelújításhoz szükséges 20 %-os 

pályázati önrész biztosítását az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, illetve annak mellékletét képező, 

az Igazgató Úr által írt levelet, valamint a bekért árajánlatot szíveskedjen áttekinteni és 

megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 

valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból 

származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) 

ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) 6-9. §-a szerinti „Közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében 

az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti önkormányzat az Általános 

Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 58., OM azonosító: OM 

200 811) Német Nemzetiségi Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 58.) 

megnevezésű intézményegységének felújítására pályázik. 

A képviselő-testület a felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező 

tervdokumentációk, árajánlatok alapján – összesen 8.579.684,- Ft-ban, azaz 

nyolcmillió-ötszázhetvenkilencezer-hatszáznyolcvannégy forintban állapítja meg. 
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A képviselő-testület a pályázat önerejét az ÖM rendelet 7. § b) pontja alapján 

1.715.937,- Ft-ban, azaz egymillió-hétszáztizenötezer-kilencszázharminchét 

forintban 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

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

intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. február 4. 

 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 Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus továbbképzési 

tervének elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Holczer Gábor igazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Általános Művelődési Központ igazgatója 50/2010. számú levelében azzal kereste meg a 

képviselő-testületet, hogy az az Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus 

továbbképzési tervét fogadja el. A továbbképzési terv pénzügyi vonatkozásai a 2010. évi 

költségvetéssel összhangban állnak, így véleményem szerint elfogadható. 

Az Igazgató Úr levele, és a továbbképzési terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és 

megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ 2010. évi pedagógus továbbképzési és beiskolázási tervét elfogadja. A terv 

az előterjesztés mellékletét képezi. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. február 4. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. február 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: 1/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke  

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők   

Távolmaradt képviselők: 

 Bauer Miklós önkormányzati képviselő 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója 

Piltz Ferencné, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadója 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 

igazgatója 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ igazgatója 

Piltz Ferencné, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadója 

Az 1.) napirendi pont tárgyalásánál jelen voltak: 

Fejes Gábor, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola 

igazgatója 

 

Napirend előtt jelen volt: 

 László Mihály, a Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke 
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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 távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

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 1/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 9-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a 2009. évi normatíva visszafizetésről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

valamint az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

4.) Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, 

általános iskolák infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázatban történő 

részvételről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Holczer Gábor 

 igazgató 

5.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus 

továbbképzési tervének elfogadásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

 Holczer Gábor 

 igazgató 



NAPIREND ELŐTT 

László Mihály, a Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke kérte a 

polgármestert, hogy napirend előtt öt percben tájékoztatást nyújthasson az általa vezetett 

egyesület elmúlt évi működéséről. 

Polgármester a tájékoztatást öt percben engedélyezte. 

László Mihály elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy polgárőrségük a tavalyi évben 

folyamatosan ellenőrzés alatt tartotta az egész települést. Ezek az ellenőrzések általában 

éjszaka zajlottak, ez volt az oka annak, hogy a képviselők nem igazán találkozhattak a 

polgárőrökkel a nappali órákban. Beléptek az „egy iskola egy polgárőr” akcióba, amelynek 

keretein belül az iskola diákokat delegál a polgárőrségbe, akik kizárólag a nappali 

szolgálatokban vesznek részt. Feladatuk ezen kívül a polgárőrség népszerűsítése az iskolán 

belül. A polgárőrök az akció keretein belül előadásokat tartanak az iskolában a közrend 

védelméről, feladataikról, a közbiztonság fenntartásáról, illetve a cigaretta, alkohol és drog 

prevencióról. Elmondta, hogy rendkívül jó kapcsolatot ápolnak az illetékes rendőrséggel, 

szinte minden héten közös ellenőrzéseket tartanak. A tavalyi évben 638 óra szolgálatot adtak 

a rendőrséggel közösen, míg több mint 2000 órát önállóan. Véleménye, és a visszajelzések 

szerint a városlődi polgárőrségnek a térségben nagyon jó híre van, amelyet a rendőrség 

vezetői is meg tudnak erősíteni. Előadta, hogy az ellenőrzési területük nagyon nagy, egy 

ellenőrzési út 70 km. A munkájukat megkönnyítendő egy polgárőr házaspár önállóan végzi a 

szükséges ellenőrzéseket Újmajorban, illetve a csehbányai polgárőrök ellátják egész 

Csehbánya ellenőrzését, így e helyeken nem szükséges külön ellenőrzés, csak Városlődön, 

amely a kiadásaikat jelentősen csökkenti. Elmondta, hogy a 2009. évben összesen 310 ezer 

forintból gazdálkodtak, amelyből 100 ezer forintot kaptak az önkormányzattól. Ebből 200 

ezer forintot költöttek üzemanyagra, 60 ezer forintot ruházata, és 50 ezer forintot az egyéb 

kiadásokra, mint fűtés, stb. Elmondta, hogy az adó 1 %-ok gyűjtésére jogosultak, amelyről a 

községben kihelyezett plakátokon tájékoztatják a lakosságot. Az Országos Polgárőr 

Szövetségtől vélhetően 200 ezer forint támogatásra lesznek jogosultak ebben az évben, illetve 

ismét kérik a helyi vállalkozók anyagi támogatását is. Kérte a képviselő-testületet, hogy ebben 

az évben a tavalyi 100 ezer forintos támogatásnál lehetőség szerint magasabb összeget 

állapítson meg. 

Polgármester megköszönte az elnök beszámolóját, és elmondta, hogy a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztatni fogja. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a 2009. évi normatíva visszafizetésről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester köszöntötte Fejes Gábort, az ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános 

Iskola igazgatóját, az Általános Művelődési Központ korábbi intézményvezetőjét. 



Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testület a központi 

költségvetési normatíva visszafizetésének körülményeiről. Ennek keretében előadta, hogy a 

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Államháztartási Irodája 

felülvizsgálata során megállapította, hogy az Önkormányzat, illetve akkor még önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerve az Általános Művelődési Központ a 2007. szeptember 1. és 

2008. augusztus 31. közötti időszakban jogtalanul vett igénybe 515.000 forint összegű 

központi költségvetési támogatást, amelynek oka az elszámolásban közölt és az Igazgatóság 

által megállapított intézményi létszámok közötti különbség. A felülvizsgálatban több jogcímet 

megjelölt az igazgatóság, ahol az intézmény jogtalanul igényelt normatívát, illetve olyat is, 

ahol jogosulttá vált további normatív támogatásra. Ezek különbsége az 515.000 forint, 

amelyből a legnagyobb tétel az alap hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, 

a szakképzés elméleti képzéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-ig. Ezen belül 

az önkormányzat 59 gyermek után vette igénybe az óvodai neveléshez nyújtott támogatást, 

holott 56 gyermek után lett volna csak jogosult. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

összege 515.000 forint. Polgármester előadta, hogy levélben kérte az intézmény korábbi 

vezetőjét arra, hogy az immár sokadik normatíva visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatban 

felmerülő kérdésekre válaszoljon, azonban nevezett személy válaszlevelében kizárólag arról 

tájékoztatta, hogy az eltérés nem a leírt időpontban keletkezett, hanem a 2007. január 1-től 

2008. december 31-ig terjedő időszakban. Leírta, hogy ezek szerint az eltérés épp a 

polgármester által megjelölt időszak előtt, illetve után keletkezett, illetve nem rendelkezik 

olyan dokumentummal, dokumentumokkal, amely alapján el tudná dönteni, hogy mely 

településeket érinti a normatíva visszafizetés. Tekintettel arra, hogy az intézmény korábbi 

vezetőjének válasza értelmezhetetlen volt, polgármester kérte, hogy adjon magyarázatot a 

feltett kérdésekre. 

Fejes Gábor előadta, hogy nincsen kellő információk birtokában, ugyanis az akkori 

könyveléshez és egyéb szükséges dokumentumokhoz nem fér hozzá, de tudomása szerint a 

pénzügyi ügyintézők már megtalálták a probléma megoldását, illetve a válaszokat a feltett 

kérdésekre. 

Polgármester elmondta, hogy nem is próbálta elkérni az akkori dokumentumokat, könyvelést, 

így nem állíthatja, hogy nem is férne hozzá. Probléma továbbá az is, hogy Fejes Gábor 

levelében leírtak szerint a létszámbeli, így normatíva igénylésbeli eltérés a polgármester által 

jelzett időpont előtt és után keletkezett, azonban az időpontokat a Magyar Államkincstár 

állapította meg, így érthetetlen, hogy ezt miért vitatja a korábbi igazgató. 

Fejes Gábor előadta, hogy a problémákra már választ találtak a pénzügyesek, így további 

válaszokat már erre a kérdésre nem tud adni. 

Körjegyző előadta, hogy a legnagyobb probléma az önkormányzat számára nem az volt, hogy 

az Általános Művelődési Központ által jogtalanul igényelt normatívát vissza kellett fizetni a 

Magyar Államkincstár felé, mivel ezt igénybe vette, felhasználta, tehát ezzel kárt nem 

okozott. A probléma mindig is az volt, hogy a jogtalanul igényelt és felhasznált összeg után 

idővel az Államkincstár késedelmi kamatot és jogtalan igénybevételi kamatot számolt fel, 

aminek összege hozzávetőleg 1,5 millió forint. Ez viszont károkozás, amely könnyedén 

elkerülhető lett volna, ha az illetékes személy, személyek azt a normatíva összeget 

visszamondják, amire nem jogosultak. Erre egy évben négy alkalom áll rendelkezésre, illetve 

a következő évben leadandó beszámoló alkalmával is lehetőség van rá. Ekkor még 

kamatmentesen mondható le, vagy fizethető vissza a jogtalanul igénybevett pénzösszeg. Ez 

eddig már három alkalommal nem történt meg, aminek az eredménye a fenti összegű 

kamatfizetés. 



Fejes Gábor előadta, hogy a problémákat a normatíva igénylésnél az jelentette, hogy nem 

egész évre, hanem az év 8/12-ed és 4/12-ed részére szükséges azokat igényelni. Ebből 

fakadóan gondot okozott az, hogy szeptemberben az előző tanítási év nyolcadik osztályosai 

már nem abba az iskolába jártak, ugyanakkor az elsősök, mint új tanulók érkeztek. Ebből 

fakadóan a normatíva igényléskor nem lehetett pontosan tudni azt, hogy hányan érkeznek az 

iskolába és hányan távoznak onnan, illetve év közben hányan távoznak onnan. Az elmúlt évek 

során kialakított gyakorlat szerint a szükséges lemondásokat mindig július hónapban tették 

meg, mert álláspontja szerint csak ekkor volt rá lehetőség, így véleménye szerint a 2007. 

évből származó többlet igényléseket 2008. júliusában kellett volna lemondani. 

Körjegyző előadta, hogy normatívát lemondani, illetve pótigénylést benyújtani nem csak egy 

alkalommal van lehetőség, arra az év során legalább négyszer van lehetőség, illetve még 

egyszer a következő évben leadandó beszámoló időpontjában. Fejes Gábort kérdezte, hogy a 

2008. júliusi időpontot, mint a lemondás időpontját azért mondta, mert akkor már nem ő volt 

az intézmény evezetője? 

Fejes Gábor válaszában elmondta, hogy akkor már valóban nem ő volt az intézmény vezetője. 

Peidl Antalné előadta, hogy visszanézte az óvoda által korábbiakban leadott, a kérdéses 

időszakra vonatkozó létszámadatait, amelyek a valóságnak megfelelnek, a mostani 

dokumentumok alapján azonban az derül ki, hogy nem az óvoda által leadott adatokat 

továbbította a pénzügy az Államkincstár felé. 

Fejes Gábor válaszában kifejtette, hogy véleménye szerint minden esetben a tagintézmények 

által leadott létszámadatokat továbbították az Államkincstár felé, csak ÁMK szinten 

összesítve, így elvileg nem fordulhat elő eltérés. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint hibát követett el a 

képviselő-testület, akkor amikor a közel 9 millió forint összegű normatíva és az azt terhelő 

közel 1,2 millió forint összegű kamat visszafizetésekor nem indított komolyabb belső 

vizsgálatot az eset teljes körű kivizsgálására, illetve a felelősség megállapítására. Az 

önkormányzat és intézményei munkáját mindig a jó együttműködés jellemezte, épp emiatt 

több hasonló kérdésen átsiklott a képviselő-testület, azonban kérdezte Fejes Gábort, hogy 

legalább így, egyfajta belső körben mondja el, hogy ezért a felelős. 

Fejes Gábor előadta, hogy neki, míg az intézmény vezetője volt munkaköri leírása sem volt, 

így nehéz felelősséget megállapítani. Elmondta még, hogy most is vannak normatíva igénylési 

problémák, amit már jelzett is a körjegyzőnek. 

 József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy nem azt kérdezte, hogy jogilag meg 

lehet-e állapítani bárki felelősségét. A körjegyzőt kérdezte, hogy ki a felelős most a 

gazdálkodás jogszerűségéért, és ki volt akkor? 

Körjegyző előadta, hogy jelenleg – mivel az ÁMK önálló gazdálkodási jogkörrel már nem bír 

– ő maga a gazdálkodási vezető, tehát ő felel a gazdálkodás jogszerűségéért. Korábban, mikor 

az intézmény önállóan gazdálkodott, a gazdálkodás jogszerűségéért azok feleltek, akik az 

utalványozási és ellenjegyzési jogkört gyakorolták, azaz az intézményvezető és a gazdasági 

vezető. 

Weisz Tibor alpolgármester kérdezte, hogy kinek kellett volna lemondania a jogtalanul 

igényel normatívát, és miért nem tette meg? 

Fejes Gábor előadta, hogy – amint azt a körjegyző is elmondta – a gazdasági ügyekkel ő maga 

és a gazdasági vezető foglalkozott, így nyilván nekik lett volna ez a feladatuk. A normatíva 

igényléseket, lemondásokat a gazdasági vezető intézte, de elmondta, hogy az ő saját 

felelőssége is megállapítható abban, hogy nem ellenőrizte a munkát időben. 



Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta. Megköszönte 

Fejes Gábornak, hogy a képviselő-testületi ülésen megjelent. 

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

valamint az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester, majd felkérésére körjegyző és Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi 

főelőadója az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet az 

önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatáról. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy mikor még polgármester volt, a 

költségvetés tárgyalása folyamatosan problémát jelentett a képviselő-testületnek, mivel nem 

volt meg a kellő együttműködési készség az iskola és az önkormányzat között. Ebből 

fakadóan a költségvetés tárgyalását folyamatos viták kísérték, és a tárgyalások 7-8 órásra is 

nyúltak. Többféle kiadáscsökkentő javaslat is előjött a megbeszélések során, de az iskola 

vezetése nem tudott kompromisszum készen hozzáállni, így a képviselő-testületi ülést még 

sértődés is követte, év végén pedig minden alkalommal azt tapasztaltuk, hogy az iskola 

pénzmaradványa 7-12 millió forint lett, míg az önkormányzat épphogy null szaldóra ki tudta 

hozni az éves költségvetését. Összegzésképp elmondta, hogy a költségvetés tárgyalása 

meglehetősen nehéz feladat volt, amelyben a felek nem találták meg a közös utat, most 

azonban teljesen más tapasztalható. Előadta, hogy szinte nincs is miről tárgyalni, hisz az 

ÁMK és a körjegyzőség teljes mértékben előkészítette az egész évi költségvetést, illetve 

előzetesen minden kérdésben megállapodott. Mindösszesen tehát arra van szinte szükség, 

hogy a képviselő-testület jóváhagyja ezt a megállapodást. Megköszönte az igazgató, a 

pénzügyi főelőadó és a körjegyző előkészítő munkáját, és javasolta, hogy a képviselő-testület 

fogadja el az önkormányzat 2010. évi költségvetésének javaslatát. 

Polgármester előadta, hogy egyetért József Károlya képviselő véleményével, miszerint a 

költségvetési javaslat teljes mértékben előkészített és megalapozott. Megköszönte az 

előkészítésben részt vevő személyek munkáját, és elmondta, hogy korábban képviselőként 

nehezére esett részt venni a költségvetés tárgyalásán, hisz az hosszú vitákba torkollott, most 

azonban az előterjesztés áttekintését követően, vita nélkül könnyedén elfogadható a 

költségvetési javaslat. 

Körjegyző előadta, hogy előre nem tervezett, a javaslatban nem szereplő, de szinte kötelező 

kiadásként lehet számolni egy vagy két kazán vásárlásával az iskolában, ugyanis a havi 

fűtésszámlák már szinte kifizethetetlenek. A hidegebb időszakok beálltával az iskola havi 

fűtésszámlája 1 millió forintra nőtt, éves szinten 4,5 millió forintot tesz ki csak a 

gázszolgáltatás díja, míg az egész művelődési házé az önkormányzattal együtt nem éri el az 

egy millió forintot. Minél előbb el kell gondolkodni tehát a gáz fűtés kiváltásán vegyes 

tüzelésű rendszerre, mert – bár körülbelül egyszeri egymillió forintos beruházás – egy év alatt 

megtérülne a befektetés. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint nem csak ezzel, 

hanem a belmagasság csökkentésével is sok pénzt lehetne megtakarítani. 



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

hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatát fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervének javaslatáról, amely után kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így 

javasolta, hogy azt a képviselő-testület fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 Városlőd Község Önkormányzat 2/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése értelmében elfogadja. A közfoglalkoztatási 

terv a határozat mellékletét képezi. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: 2010. február 15. 

4.) Napirend: Előterjesztés a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 

fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított 

előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 

19.) ÖM rendelet rendeletben kiírt Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése 

elnevezésű pályázatban történő részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére Holczer Gábor igazgató tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázat 

részleteiről, a benyújtandó dokumentumokról, illetve az esetleges felújításról. Ennek 

keretében előadta, hogy a felújítás keretében a régi épület tetőszerkezetének cseréjére kerülne 

sor, amire a legjobb ajánlatot a FA-KOP-ÁCS G&L Bt. adta 8.579.684 forintos végösszeggel. 

Elmondta, hogy ebben az árajánlatban a legkisebb a munkadíj, így egyértelműen ez tekinthető 

a legkedvezőbb ajánlatnak. 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásának egyetlen 

feltétele az önkormányzat részéről az 1.715.937 forint összegű önrész biztosítása, amely a 

költségvetés tervezése során az előzetes adatok szerint még nem állt rendelkezésre. Felkérte 

körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az önrész biztosításának lehetőségéről. 



Körjegyző előadta, hogy az eredeti adatok alapján a pályázat önrészét kifizetni csak valamely 

más kiadás csökkentése után tudta volna az önkormányzat, az Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetője azonban arról a jó hírről számolt be, hogy a 

Általános Művelődési Központ kistérségi normatív hozzájárulása várhatóan 2,5 millió 

forinttal magasabb lesz, mint az eredetileg jóváhagyott összeg. A Munkaszervezet vezető ezt 

95 %-os biztossággal állította, így azzal ténylegesen számolni lehet. Ebből a többletbevételből 

fedezhető a pályázat önrésze, így körjegyző álláspontja szerint a pályázat benyújtásának az 

önkormányzat részéről pénzügyi akadálya nincs. 

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

hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglalt 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 3/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, 

valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból 

származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) 

ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) 6-9. §-a szerinti „Közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázatban. Ennek keretében 

az Önkormányzat, mint a Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális 

Intézményfenntartó Társulás székhelye szerinti önkormányzat az Általános 

Művelődési Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 58., OM azonosító: OM 

200 811) Német Nemzetiségi Általános Iskola (8445 Városlőd, Kossuth Lajos u 58.) 

megnevezésű intézményegységének felújítására pályázik. 

A képviselő-testület a felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező 

tervdokumentációk, árajánlatok alapján – összesen 8.579.684,- Ft-ban, azaz 

nyolcmillió-ötszázhetvenkilencezer-hatszáznyolcvannégy forintban állapítja meg. 

A képviselő-testület a pályázat önerejét az ÖM rendelet 7. § b) pontja alapján 

1.715.937,- Ft-ban, azaz egymillió-hétszáztizenötezer-kilencszázharminchét 

forintban 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

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

intézkedések megtételére, ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



5.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus 

továbbképzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor igazgató 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

Általános Művelődési Központ 2010. évi pedagógus továbbképzési tervét fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 4/2010. (II. 9.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ 2010. évi pedagógus továbbképzési és beiskolázási tervét elfogadja. A terv 

az előterjesztés mellékletét képezi. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

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

21.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


