
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. december 7-én (kedd) 17.30 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

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

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről. 

Városlőd Község Önkormányzat költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosítása. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

5.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

6.) Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 
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7.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

8.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetének 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

9.) Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

10.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

11.) Szóbeli előterjesztés 2011. tavaszán rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. november 30. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 



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: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről. 

Városlőd Község Önkormányzat költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosítása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a értelmében a polgármester 

november 30-ig – önkormányzati választások évében december 15-ig – köteles tájékoztatni a 

képviselő-testületet az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. 

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell: 

 1.) feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését 

 2.) működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását, 

 3.) tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulását, 

 4.) a tartalékok alakulását. 

A fenti kötelezettségből fakadóan az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 

az alábbi tájékoztatást nyújtom: 

 

1.) Feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 

2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010 (II. 

10.) rendelet módosításáról szóló 4/2010. (XII. 9.) rendelet-tervezete (továbbiakban: 

rendelet-tervezet), ezen belül számszerűsítve annak 2. és 3. számú mellékletei 

tartalmazzák.  

A fenti mellékletekből látható, hogy a feladatellátás előirányzatai, azok pénzügyi 

teljesítése hozzávetőlegesen 77 %-os mértékben alakultak.  

 

2.) Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 2., 3. és 4. 

számú mellékletei tartalmazzák, miszerint a teljesítés a bevételek tekintetében 80,09 %-

os, a működési kiadások tekintetében körülbelül 61,28 %-os, míg a felhalmozási kiadások 

tekintetében 86,4 %-os. 

 

3.) A kiadások és bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. A 

bevételek az eredeti előirányzathoz képest 80,09 %-ban, míg a kiadások 73,84 %-ban 

teljesültek.  
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4.) A tartalékok alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében 

a tartalék 1 306 e Ft. 

Bevételek:  

 

Az alaptevékenység bevételei, azaz a tábor térítési díja, étkezések díja. A tábor térítési díjának 

alakulása az előirányzathoz képest 85,74 %-os volt. A rövid lejáratú bankbetétek után az 

Önkormányzat 118 ezer Ft-ot kapott. Az egészségügyi alapellátás biztosítására a Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztár nyújtott finanszírozást, összesen 11 756 ezer Ft összegben, ebből a 

háziorvos finanszírozására 9 047 ezer Ft-ot, a védőnő finanszírozására 2 709 ezer Ft-ot.  

Csehbánya község önkormányzata az iskola és óvoda fenntartásához, valamint a körjegyzőség 

működéséhez eddig 4 912 ezer Ft-tal járult hozzá.  

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól iskola, óvoda és könyvtár fenntartásához 21 639 

ezer Ft támogatást kaptunk. A körjegyzőség bevételét növelte az országgyűlési képviselő 

választásra kapott normatíva 472 ezer Ft összegben, valamint a helyi önkormányzati és települési 

kisebbségi önkormányzati választásokra kapott 805 ezer Ft normatíva. 

 

A saját bevételek alakulása a következő: 

Vállalkozók kommunális adója: 517 e Ft 

Iparűzési adó: 9 939 e Ft 

Pótlékok: 2 067 e Ft 

Gépjárműadó: 10 044 e Ft 

Idegenforgalmi adó: 201 e Ft 

Összesen: 22 768 e Ft 

Az előző évi iparűzési adóerőképességünk, valamint iskola normatíva elszámolás miatt 1 234 

ezer Ft központi állami támogatást (kompenzációt) utaltak számlánkra. Az Általános Művelődési 

Központ fenntartásához a kislődi önkormányzat 12 904 e Ft-ot, a bakonyjákói önkormányzat 4 

448 e Ft-ot utalt át. A víziközmű elkülönített számlánkról átutalásra került a főszámlánkra 382 e 

Ft. Csehbánya önkormányzatától a körjegyzőség, az iskola és az óvoda fenntartásához 4 912 e Ft 

támogatást kaptunk. Útravaló ösztöndíjból 80 e Ft került kifizetésre a pályázatot nyert tanulók, 

valamint a mentorok részére. Biztosítottuk az óvodás és iskolás gyermekek részére az iskolatejet, 

melyet utófinanszírozással a FVM támogat. Az iskolai diáksportkör támogatási igényt nyújtott be 

a Wesselényi pályázatra, melyet 50 e Ft értékben meg is nyert. Valamennyi óvodásunk részére 

háromszor bábelőadást szerveztünk, melyet előre megfinanszíroztunk. Az előadások lezajlottak a 

támogatás 515 e Ft értékben a számlánkra érkezett. 

 

Önkormányzatunk költségvetési támogatása 132 084 ezer Ft, mely összeg tartalmazza a normatív 

hozzájárulást lakosságszámhoz kötötten, feladatmutatókhoz kötötten, valamint átengedett SZJA-

t, központosított előirányzatokat és a normatív kötött felhasználású támogatások 90 %-át.  

 

Az önkormányzat által folyósított ellátások összegét 90 %-ban a központi költségvetés támogatta. 

Meghatározott célra átadott pénzeszköz biztosította a kisebbségi önkormányzatok működését. A 



viziközmű hozzájárulást, a befizetett összeg 15 %-a erejéig szintén központosított támogatás 

keretében biztosította az állami költségvetés.  

 

A 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a bevételek 

fedezték a kiadásokat.  

 

 

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

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010 (II. 10.) rendelet módosításáról szóló 4/2010. (XII. 

9.) rendelet-tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 

szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni. 

 

A beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 
 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

Városlőd, 2010. november 30. 
 

 

 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 2011. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 

Kiindulási feltételek: 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének 

a.) bevételi főösszegét 13 079 153,4 millió forintban 

b.) kiadási főösszegét 13 767 940,6 millió forintban 

c.) hiányát 688 787,2 millió forintban állapítja meg. 

 

Az Országgyűlés felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a központi alrendszer 2011. évi 

hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos 

likviditását biztosítsa, a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a 

továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje. 

 

 

II. Várható bevételek 

Személyi jövedelemadó átengedett része: 

A vonatkozó törvényi rendelkezések szerint a befizetett személyi jövedelemadóból a helyi 

önkormányzatokat – a korábbiakkal azonos arányú – 40 %-os részesedés illeti meg. A településre 

kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A 

további 32 % pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a 

megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és intézményeikben ellátottak 

után, valamint a települési önkormányzatokat – a bevételeikben meglévő aránytalanságok 

csökkentését szolgáló – jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg.  

 

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és 

jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 

együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal 

egyidejűleg.  

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a 

feladat-és a forráselosztás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más 
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forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen tölti 

be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét.  

 

Illetékbevételek: 

Az APEH által 2011. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50 %-a a központi költségvetést, 50 

%-a a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg.  

 

Helyi adók: 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 

települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. E bevételi 

forrásban nagymértékű változás a jelenlegi ismereteink alapján nem prognosztizálható. 

A helyi iparűzési adóbevételek tekintetében reményeink szerint jelentős változás nem várható, az 

adóbevétel a továbbiakban is teljes összegben az önkormányzat bevétele maradhat. 

Az idegenforgalmi adó, illetve a vállalkozók kommunális adója nem tekinthető számottevő 

bevételnek az önkormányzat költségvetésében. 

 

Bérleti díjak: 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által 

beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési 

önkormányzatot illeti meg. Ez a bevétel az önkormányzat jelenlegi költségvetésében elenyésző. 

A bérleti díjak másik forrása az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, illetve a 

terembérlet. A jövő évre vonatkozó tervek alapján e téren érdemi változás nem várható. 

 

Bírságok: 

A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen 

kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból 

befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot 

illeti meg. A települési önkormányzat jegyzője által kiszabott jogerős szabálysértési bírságok 100 

%-a illeti meg a helyi önkormányzatot. E bevétel előzetesen nem tervezhető. 

 

 

Állami normatív támogatások: 

Önkormányzatunk bevételeinek meghatározó részét az állami normatív támogatások alkotják. 

Ezek alanyi jogon, meghatározott adatok alapján (pl.: lakosságszám, létszám, ellátott feladat, stb.) 

illetik meg az önkormányzatot, és a működés finanszírozását szolgálják. Összességében 

elmondható, hogy e téren csökkenés várható a csökkenő lakosságszám miatt. Míg a 2010. évben 

1438 fő, addig 2011-ben 1418 fő után igényelhet az önkormányzat normatív támogatást. 

Gyermeklétszám csökkenés várható az iskolás korú gyermekek esetében, az óvodásoknál 

azonban létszámnövekedés, így e kettőt figyelembe véve összességében a közoktatási normatíva 

a létszámok miatt nem változik. 

 

 

 



Központosított előirányzatok: 

 

A helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés központosított előirányzatokat biztosít. 

E jogcímek például a lakosság közműfejlesztés támogatása, települési kisebbségi 

önkormányzatok támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 

támogatása, óvodáztatási támogatás, stb. A költségvetési törvénytervezet ezeket mindösszesen a 

teljes állami előirányzat összegének meghatározásával tartalmazza, részletes szabályokat, illetve 

az egyes önkormányzatokat megillető összegeket az ágazati rendeletek tartalmaznak, amelyeket 

szokás szerint csak tervév első harmadában tesznek közzé. Ezekkel tehát tervezni jelenleg nem 

tudunk. 

 

 

Költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések: 

 

A köztisztviselői törvény értelmében az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés 

értelmében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló 

törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 

A törvény szerinti illetményalap jelenleg 38 650,- Ft. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§-a szerint az 

illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény 

állapítja meg. Összege 20 000,- Ft.  

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 85. § (2) 

bekezdése alapján az ösztönző bérkeret mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény 

állapítja meg. A mérték vetítési alapja keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzata, 

mértéke változatlanul 2%. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások 

emelésére fordítható. 

 

A Kormányzat tájékoztatása szerint a közszférában dolgozók fizetése a következő évben nem 

változik, így e téren többletkiadással nem kell számolni. 

 

Az önkormányzat feladatainak ellátására állami támogatáson kívül helyi adóból, a saját 

bevételből képződött pénzeszközök állnak rendelkezésre, amely a fentebb ismertetett adatok 

értelmében sajnos csökkenést mutatnak. Ebből fakadóan a 2010. évi költségvetésben is 

elsősorban az intézmények alap működtetését kell biztosítanunk.       

 

Az önkormányzat 2010. évi III. negyedévi teljesített bevételeit, az egész évre várható bevételeit, 

illetve a 2011. évre prognosztizálható bevételeit az előterjesztés 1. számú mellékletének jobb 

oldali oszlopai tartalmazzák. 

 

 

 

 



III. Várható kiadások 

 

 

Működési célú kiadások: 

 

A 2009. évben a bevételek nagymértékű csökkenése szükségessé tette a kiadások csökkentését is, 

egyben az önkormányzat és intézményei működésének költséghatékonysági szempontú 

átszervezését. Két év távlatából elmondható, hogy az önkormányzat kellő megtakarításokat tudott 

elérni, amellyel saját maga és intézményei egész éves zavartalan működését biztosítani tudta, 

illetve költségvetési többletét pályázati önrészként, illetve önállóan felhalmozási kiadásokra (azaz 

felújításokra, beruházásokra) tudta költeni. 

A 2009. évben végrehajtott átszervezésnek köszönhetően a következő évben komolyabb 

strukturális átszervezésre várhatóan nincs szükség, amely azonban nem jelenti azt, hogy az 

önkormányzatnak nincs szüksége további megtakarítások elérésére, így kiadásai csökkentésére.  

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindennapi működési kiadásainkat a 

lehető legkisebbre szorítsuk, sajnálatos módon elmondható azonban, hogy a fenntartási kiadások 

(pl. rezsi költségek, közüzemi díjak) tekintetében az önkormányzat nem számolhat komoly 

összegű csökkenéssel. Néhány adat, ami a fenntartási kiadásokon kívül az önkormányzat 

költségvetését terheli: 

Világításkorszerűsítés: 

 

12 hó x 100.216,- Ft  1.202.592,- 

Jubileumi jutalmak: 

 

Név Bruttó bér Járulékok Összesen 

Kőváriné Tóvári 

Erika 

5x219 400,-= 1 097 000,- 296 190,- 1 393 190,- 

Kaukerné Horváth 

Gabriella  

3x182 900,-=548 700,- 148 149,-    696 849,- 

Piltz Ferencné 3x220 000,-=660 000,- 178 200,-    838 200,- 

Baumgartner Andrea 

Viktória 

3x220 300,-=660 900,- 178 443,-    839 343,- 

Összesen: 2 966 600,- 800 982,- 3 767 582,- 

 

 

Jubileumi jutalom kifizetéséhez a gazdasági dolgozó esetében az iskola társulásban résztvevő  

Önkormányzatok (Kislőd, Bakonyjákó) iskolai létszám arányában (kb. 50 %) járulnak hozzá. 



Az önkormányzat 2010. évi III. negyedévi teljesített kiadásait, az egész évre tervezett 

kiadásait, illetve a 2011. évre prognosztizálható kiadásait az előterjesztés 1. számú 

mellékletének bal oldali oszlopai tartalmazzák. 

 

 

Felhalmozási célú kiadások: 

 

A 2011. évre tervezett felhalmozási célú kiadásokat az előterjesztés 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

IV. Hiány 

 

A tavalyi évben végrehajtott költséghatékonysági célú átszervezés, illetve az idei évi 

önkormányzati megtakarításoknak köszönhetően a következő évben reményeink szerint nem kell 

költségvetési hiánnyal terveznünk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

koncepciót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepcióját jóváhagyja és elrendeli, hogy a költségvetési rendelet 

készítésnél figyelembe vételre kerüljön.  

 

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

megtételére.  

 

Felelős: Csekényi István 

              polgármester 

              Dobosi Gergely 

              körjegyző 

 

Határidő: folyamatos a 2011. évi költségvetés elkészítéséig.  

 

 

Városlőd, 2010. november 30. 

 

 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 2011. évi munkatervéről. 

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 

2011. évi munkatervét az alábbi részletezés szerint javaslom elfogadásra, illetve a következő 

határozati javaslatot terjesztem a testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2011. 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, 2011. december 31-ig 

 

Városlőd, 2010. november 30. 

  

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 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 2011. évben: 

Január: 

1.) január 11.: Előterjesztés a februárban megrendezésre kerülő városlődi svábbálok 

megrendezéséről, illetve finanszírozásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Február 

1.) február 8.: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és az 

éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Április 

1.) április 19.: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról 

szóló rendelet-tervezet (zárszámadás) elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 

 



Május 

1.) május 24.:  Előterjesztés a 2011. évi Falunap megrendezéséről és finanszírozásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékelésről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Dobosi Gergely körjegyző 

Július 

1.) július 12.: Beszámoló az Általános Művelődési Központ 2010/2011-es tanévének 

munkájáról. 

Előadó: Holczer Gábor, ÁMK igazgató 

Szeptember 

1.) szeptember 23.: Közmeghallgatás 

2.) szeptember 23.: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. 

félévi helyzetéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2011/2012-es tanévének 

munkatervéről. 

Előadó: Holczer Gábor, ÁMK igazgató 

November 

1.) november 22.: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. 

negyedévi helyzetéről.  

Előadó: polgármester 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepciójáról. 

Előadó: polgármester 

 



December 

1.) december 13.: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. évi munkatervének meghatározásáról. 

Előadó: polgármester 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat képviselő-testülete a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

2012. évben fizetendő díjakról és a díjalkalmazásról szóló rendelet-tervezetének 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat képviselő-testülete települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetének 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

               

Beszámoló Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 



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

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (továbbiakban: Ötv.) módosító 1994. 

évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő 

fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. A fenti 

rendelkezéseknek a körjegyző elkészítette az Önkormányzat új Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról (továbbiakban: SzMSz) szóló rendelet-tervezetet. 

A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos SzMSz-hez képest átfogó módosításokat nem tartalmaz. A 

jelentősebb módosítások egyrészt a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és – főként – a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezései miatt váltak 

szükségessé, amelyek nem teszik lehetővé a magasabb szintű jogszabályok idézését az 

önkormányzati rendeletben, így ezeket ki kellett „gyomlálni” a rendeletből. A módosítást, illetve 

új rendelet alkotását szükségessé tette még a képviselő-testület létszámának csökkenése, valamint 

a képviselő-testület azon döntése, hogy a bizottsági struktúráján változtatni kíván. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni. 

Városlőd, 2010. december 2. 

 Csekényi István 

 polgármester 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

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 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének 

aktualizálása több okból is szükségessé vált. A módosítással az egyik célunk az átmeneti 

segélyezés rendszerének szigorítása, tekintettel arra, hogy olyan személyek is részesülhettek 

ebben az eseti ellátási formában, akik személygépjárművet tartottak fenn, amellyel véleményünk 

szerint – figyelemmel a környező települések jogalkalmazási gyakorlatára is – a megállapított 

ellátás nem a jogszabályban meghatározott célját, azaz létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetből való kisegítést szolgálta. 

A módosítás másrészről a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és – főként – a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezései miatt vált 

szükségessé, amelyek nem teszik lehetővé a magasabb szintű jogszabályok idézését az 

önkormányzati rendeletben, így ezeket ki kellett „gyomlálni” a rendeletből. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni. 

Városlőd, 2010. december 2. 
 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
mailto:csehbanya@invitel.hu


V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

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 a gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló rendeletének 

aktualizálása a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és – főként – a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezései miatt vált szükségessé, amelyek nem teszik 

lehetővé a magasabb szintű jogszabályok idézését az önkormányzati rendeletben, így ezeket ki 

kellett „gyomlálni” a rendeletből. A rendelet-tervezet tartalmazza egyes rendelkezéseinek 

indokolását is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni. 

Városlőd, 2010. december 2. 
 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
mailto:csehbanya@invitel.hu


V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

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 rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bakonykarszt Zrt. az Önkormányzathoz 2010. november 17-én beérkezett levelében megküldte 

a 2011. 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 Tisztelt képviselő-testület a 2011. 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 rendelet-

tervezetet fogadja el. 

Városlőd, 2010. december 2. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
mailto:csehbanya@invitel.hu


V Á R O S L Ő D  É S  C S E H B Á N Y A  K Ö Z S É G E K  

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 rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. az önkormányzathoz 2010. november 25-én beérkezett 

levelében megküldte a 2011. 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 2011. évre javasolt 

kommunális közszolgáltatási díjak összegét-, egyúttal jelen előterjesztés mellékletét képező, a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet fogadja 

el. 

Városlőd, 2010. december 2. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

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

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, 68. § (3) bekezdése az 

Önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötnie a települési kisebbségi 

önkormányzatokkal. A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a helyi kisebbségi 

önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat 

- a költségvetési koncepció készítésére, 

- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, 

- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére, 

- az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjére. 

A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával 

kapcsolatos feladatok ellátására is. 

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a körjegyző elkészítette a Városlőd Cigány és  

Német Kisebbségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, 

amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 

megállapodás tervezeteket szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és jóváhagyni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testületével és a Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testületével kötendő, e határozat mellékletét képező Együttműködési 

Megállapodásokat jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodások 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csekényi István polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. december 2. 

 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 az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek képviselő-testület által megállapított 

bérleti díjait a képviselő-testület 84/2009. (XII. 8.) számú határozata tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

Ingatlan címe 

Ingatlan jellege, 

használatának 

célja 

Bérlő neve 

(ha a bérlet nem 

ideiglenes jellegű) 

Bérleti díj összege 

Városlőd, Béke u. 7. lakás Bódi Jánosné 20.000 forint/hónap 

Városlőd, Béke u. 7. fogászati rendelő AMDENT Bt. 

15.000 forint/hónap (fenntartási 

ktg. hozzájárulás) 

Városlőd, Béke u. 7. bolt 

Fuchs Frigyes 

egyéni vállalkozó 120.000 forint/hónap 

Városlőd, Kossuth u. 23. terem, raktár 

Miszori Róbert 

egyéni vállalkozó 30.000 forint/hónap 

Városlőd, Templom tér 4. vendéglátó üzlet 

Bíró Szilvia egyéni 

vállalkozó 50.000 forint/hónap 

Szentgál-Gombáspuszta lakás 

 Horváth Antal és 

családja 2.000 forint/hónap 

Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

üveges kisterem   

2.000 forint/ óra 

(bérleti jogviszony időtartama 

minimum 3 óra) 
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Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

üveges kisterem és 

konyha   

3.000 forint/ óra 
(bérleti jogviszony időtartama 

minimum 3 óra) 

vagy 15.000 forint/nap 

Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

nagyterem   

2.000 forint/óra vagy 

50.000 forint/nap 

(bérleti jogviszony időtartama 

minimum 3 óra) 

Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

nagyterem  

3.000 forint/óra fűtési szezonban, 

ha a bérlő kéri a terem fűtését 

Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

nagyterem és 

konyha   55.000 forint/nap 

Városlőd, Templom tér 4. 

Művelődési Ház 

konyha   

2.000 forint/óra vagy 10.000 

forint/nap 

Városlőd, Fenyves u. 10-

11. 

Iglauer Park 

konyha és 

fogadótér   

2.000 forint/óra vagy 

10.000 forint/nap 

A rezsi költségek a nem ideiglenes bérleti jogviszonyok esetében bérlőt terhelik. 

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a bérleti díjak összegén a tavalyi évben emelt, 

javaslom, hogy azt a 2011. évre hagyja változatlanul. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 84/2009. (XII. 8.) 

számú határozatát hatályában fenntartja, az abban megállapított bérleti díjak összegét 

jelenleg nem kívánja módosítani. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: folyamatos, 2011. december 31-ig 

Városlőd, 2010. december 2. 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. december 7-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: 13/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17.30 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Dr. Baráth Emőke 

 József Károly 

Távolmaradt képviselők: 

 Albert Antal 

 Lakner Zoltán és 

 Staub József 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 a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 

A napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Baumgartner Andrea, Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőségének 

szociális- és gyámügyi ügyintézője 

 Piltz Ferencné Városlőd és Csehbánya Községek Körjegyzőségének pénzügyi 

főelőadója 

Napirend előtt jelen volt: 

 László Mihály, a Városlődi Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke 

 Szalmásy András Sz@T-T Rally Team képviselője 

 Szalmásy Mátyás Sz@T-T Rally Team képviselője 
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Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és 

a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent 3 fő távolmaradt, így 

a testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester előadta, hogy a Sz@T-T Rally Team képviselői a testületi ülés elején megjelentek, 

ezért javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot azzal a 

módosítással fogadja el, hogy a 11.) napirendi pontot elsőként tárgyalja. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 73/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 7-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Szóbeli előterjesztés 2011. tavaszán rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedéves 

helyzetéről. Városlőd Község Önkormányzat költségvetéséről, és az éves 

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosítása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

4.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

5.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

6.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-

tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

 



7.) Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

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

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetének 

elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

10.) Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

11.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti 

díjának felülvizsgálatáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND ELŐTT 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy László Mihály a Városlőd Kiemelten 

Közhasznú Polgárőr Egyesület elnöke tájékoztatni kívánja a képviselő-testületet a polgárőrség 

munkájáról, illetve jövőbeli kilátásairól. Polgármester a tájékoztatást 5 percben engedélyezte. 

László Mihály elnök köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Előadta, hogy a 

városlődi polgárőrség taglétszáma 30 főről 23 főre csökkent, illetve jelenleg 4 fő tagjelölt 

felvételéről döntenek majd. A tagok számának csökkenése véleménye szerint köszönhető annak, 

hogy az embereknek a család fenntartása érdekében egyre többet kell dolgozniuk, így egyre 

kevesebb szabadidejük van önkéntes munkák vállalására. Szerepet játszik még a támogatás 

hiánya is, mivel egyre kisebb mértékben tudja a polgárőrség honorálni az autós szolgálatokat. 

Előadta, hogy a jelenlegi városlődi polgárőrség tagjai között szép számmal akadnak nem 

városlődi lakosok is. Elmondta, hogy egyetért a polgármester azon véleményével, hogy az lenne 

a megfelelő, ha a tagok legalább 90 %-a városlődi lakos lehetne, csak az a probléma, hogy nem 

nagyon jelentkeznek polgárőrnek a helyi lakosok. Elmondta, hogy véleménye szerint az 

önkormányzat által nyújtott támogatás nagyon kevés, ebből egész évben működni nem tudnak. 

Előírás, hogy mindenhol egyenruhában kell megjelenniük, amelynek nem tudnak eleget tenni 

addig, amíg mindenki nem rendelkezik azzal. Ennek megfelelően a támogatást nem csak 

üzemanyagra kell fordítaniuk, hanem felszerelésekre, egyenruhára is. Előadta, hogy a tavalyi 



évben 2 200 óra szolgálatot tudtak teljesíteni, míg az idei évben csak 1 800-at. Vissza kellett 

utasítaniuk egy Lada Niva típusú gépjárművet is, amit a rendőrség ajánlott fel számukra 

ingyenesen, mert nem tudták volna fenntartani. A rendőrséggel a tavalyi évben 138 óra közös 

szolgálatot adtak. A Rendőrkapitány Úr elismeréséről biztosította a városlődi polgárőrséget. 

Körjegyző kérdezte, hogy elnök véleménye szerint mekkora összegű az a támogatás, amivel az 

egész éves megfelelő működésüket biztosítani lehetne. 

Elnök válaszában elmondta, hogy minimum 300 ezer forintra lenne szükségük az 

Önkormányzattól. Elmondta, hogy szükségük lenne internet hozzáférésre is, mert a pályázatokat 

általában ott teszik közzé, illetve az állami adóhatóság is interneten kéri a bevallásokat. 

Elmondta, hogy szükséges lenne, hogy az önkormányzat valahogy gondoskodjon a polgárőrség 

székhelyének téli fűtéséről is, mert jelenleg minden szétfagy, és ha begyújtanak a kályhába, akkor 

is egy fél nap, mire átmelegszik az épület, addigra pedig lejár a szolgálatuk. Előadta, hogy 

amennyiben az Önkormányzat nem hajlandó támogatni megfelelően a polgárőrséget, úgy lemond 

elnöki tisztségéről.  

Polgármester megköszönte a beszámolót. Előadta, hogy szükségesnek látja a polgárőrség 

helyzetének újratárgyalását, amelynek során a támogatás mértékére is vissza kell majd térni. 

Előadta, hogy véleménye szerint jobb lenne, ha kevesebb rendőrségi közreműködést adna a 

polgárőrség, és inkább a helyi jelenlétre koncentrálna. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Szóbeli előterjesztés 2011. tavaszán rallye-futam szervezésének engedélyezéséről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Polgármester köszöntötte a Sz@T-T Rally Team képviselőit. Felkérte Szalmásy Andrást, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet a tervezett rallye futam részleteiről. 

Szalmásy András előadta, hogy 2 napos versenyt tartanának, azonban ennek időpontja még nem 

tisztázott, ehhez a teljes versenynaptárat össze kell állítaniuk. Az első napon történne a területek 

bejárása, gépátvételek lebonyolítása, bemutató rendezése, stb., míg a második napon a futamokat 

rendeznék meg. Elmondta, hogy a biztonságra különös figyelmet fordítanak, a helyszínen lesznek 

rendőrök, mentők, tűzoltók valamint hivatalos versenybírók is. Elmondta, hogy az önkormányzat 

is profitálhat a versenyből, ugyanis ezeken meglehetősen nagyszámú látogató vesz részt, akik 

vendéglátóhelyi szolgáltatásokat vesznek igénybe, esetleg a településen töltenek egy-két éjszakát. 

Elmondta, hogy a verseny bevételéből a versenyszervezők is támogatnák a települést valamely 

később meghatározott módon és összeggel. A verseny továbbá reklám is településnek. 

Körjegyző kérdezte, hogy rendeztek-e már ilyen versenyt, illetve az esetlegesen okozott károkért 

milyen felelősséget kívánnak vállalni? 



Szalmásy András válaszában kifejtette, hogy több ilyen versenyt rendeztek már, így véleménye 

szerint kellő tapasztalattal és referenciával rendelkeznek. Elmondta, hogy a verseny során okozott 

károkért teljes felelősséget vállalnak, amelyet a későbbi szerződésben rögzítenek is. 

József Károly képviselő kérdezte, hogy az időpontról, illetve az útvonalról van-e már 

elképzelésük. Kérdezte, hogy miért épp Városlődre esett a választásuk? 

Szalmásy András válaszában elmondta, hogy az útvonal valószínűleg ugyanaz lesz, mint a 

korábbi városlődi rallye versenyen volt. Az időpontról még nem tud nyilatkozni, mert rengeteg 

egyeztetést igényel, de vélhetően április környékén rendezik meg a versenyt. Ami biztos, hogy az 

egyes futamok időpontjait egyeztetik majd a busztársaságokkal, hogy a verseny a lakosságnak a 

lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon. Azért választották Városlődöt, mert itt a korábbiakban 

már rendeztek rallye versenyt, illetve jók az adottságok egy ilyen verseny megrendezéséhez. 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint a kezdeményezés támogatható, a tényleges 

engedély megadásáról a képviselő-testületnek az összes szükséges információ birtokában a 

későbbiekben kell döntést hoznia. Az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület 

elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy 

a SZ & T – T  Rally Team Autós Egyesület (székhely: 8442 Hárskút, Kossuth utca 23.) 

Városlőd Községben a 2011. évben rallyfutamot szervezzen. 

A képviselő-testület a rallyfutam pontos részleteinek (időpont, útvonal, feltételek) 

ismeretében dönt annak tényleges engedélyezéséről. 

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

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

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

a fentiek szerinte előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 74/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy 

a SZ & T – T  Rally Team Autós Egyesület (székhely: 8442 Hárskút, Kossuth utca 23.) 

Városlőd Községben a 2011. évben rallyfutamot szervezzen. 



A képviselő-testület a rallyfutam pontos részleteinek (időpont, útvonal, feltételek) 

ismeretében dönt annak tényleges engedélyezéséről. 

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

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedéves 

helyzetéről. Városlőd Község Önkormányzat költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet módosítása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az 

Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről. Ennek keretében előadta, 

hogy az Önkormányzat gazdálkodása során a takarékosságra helyezte a hangsúlyt, amelynek 

köszönhetően a költségvetés stabil. 

József Károly képviselő kérdezte, hogy az Önkormányzat által működtetett konyha pozitív vagy 

negatív szaldós? 

Piltz Ferencné pénzügyi főelőadó válaszában elmondta, hogy a konyha bevétele a III. negyedévi 

adatok szerint hozzávetőleg 13 millió forint, míg a kiadásai 10 millió forintra tehetők. Elmondta, 

hogy a különbség annak köszönhető, hogy az ott dolgozók meglehetősen sok időt töltöttek ez 

évben táppénzen, így nagyobb összegű bérmegtakarítás keletkezett. 

Dr. Baráth Emőke képviselő kérdezte, hogy az adók behajtása hogy alakult ebben az évben? 

Körjegyző előadta, hogy ilyen kisösszegű kintlévősége még sosem volt az Önkormányzatnak, 

amely egyértelműen az adóbehajtások eredményességét bizonyítja. Az eredetileg tervezett 

adóbevételek 80 %-a befolyt a III. negyedév zárásáig. 

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

Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Városlőd Község Önkormányzat 75/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletét is 

módosítani szükséges az előterjesztésben foglaltak szerint. Javasolta, hogy a képviselő-testület a 

módosító rendelet-tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról. Ennek keretében előadta, hogy az 

Önkormányzat a 2011. évben nagyobb felújítást, beruházást nem tervez, a csak futó projekteket 

kívánja befejezni, illetve a csapadékvíz elvezető rendszert kívánja karban tartani. 

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

Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 76/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepcióját jóváhagyja és elrendeli, hogy a költségvetési rendelet 

készítésnél figyelembe vételre kerüljön.  

 

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

megtételére.  

 

Felelős: Csekényi István 

              polgármester 

              Dobosi Gergely 

              körjegyző 

Határidő: folyamatos a 2011. évi költségvetés elkészítéséig. 

4.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi munkatervéről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet az 

Önkormányzat 2011. évi munkatervéről. Ennek keretében előadta, hogy a munkatervben szereplő 

időpontok irányadó jellegűek, az egyes testületi ülések időpontjait minden esetben a képviselők 

időbeosztásához igazítja majd. 



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

Önkormányzat 2011. évi munkatervét fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 77/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2011. 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, 2011. december 31-ig 

5.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az 

Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának rendelkezéseiről. Ennek keretében 

előadta, hogy lényegi változtatás az Önkormányzat és a Képviselő-testület alapműködésének 

szabályozásában nincs, a változtatások a megváltozott jogszabályi környezethez és 

körülményekhez kapcsolódnak, mint például egyes jogszabály-szerkesztési megoldások, a 

képviselő-testület tagjai számának csökkenése, stb. Előadta, hogy a legnagyobb változtatást a 

képviselő-testület tagjai számának csökkentése okozza, ugyanis a bizottságok száma javaslati 

szinten az eddigi háromról kettőre csökkent. Ennek oka, hogy szükségtelen külön Ügyrendi- 

Jogi- Igazgatási Bizottságot valamint Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottságot is 

fenntartani, ezeket a feladatokat egy bizottság is elláthatja. Problémát okozhatna ugyanis az, hogy 

az öt képviselő három különböző bizottságban kell, hogy szerepet vállaljon. Megtörtént a 

bizottsági tagjelölt személyek kijelölése is, egyeztetve a polgármesterrel, illetve az érintett 

személyekkel. 



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

az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



6.) Napirend: Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-

tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben, illetve annak mellékletében foglaltak 

szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló rendelet-tervezet rendelkezéseiről. Ennek keretében előadta, hogy a 

változtatások egyrészt a megváltozott jogszabályi környezethez és körülményekhez 

kapcsolódnak, másrészt a jelenleg hatályos szabályozás hiányosságaira próbálnak megoldást 

találni. Meglehetősen nagy problémaként vetődött fel a képviselő-testület tagjai, illetve egyes 

lakosok részéről az, hogy az egyes szociális ellátásokban részesülőket többször látják 

„kocsikázni” a településen belül és kívül is, a Pille utcából a Templom térig is autóval járnak, 

holott az átmeneti segélyben részesülőnél feltételezhető lenne egy kritikus pénzügyi helyzet, 

amely elvileg nem engedhetné meg az autó rendszeres településen belüli használatát. E probléma 

kiküszöbölésére került a rendelet-tervezet 19. § (1) bekezdésébe a következő rendelkezés: 

„Átmeneti segély adható kérelemre annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 

és nem él e rendelet 19. § (5) bekezdése szerinti átlagot meghaladó életkörülmények között. 

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk illetve 

családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

Új kritérium került a rendelet-tervezetbe tehát az átmeneti segély megállapításához, mégpedig az, 

hogy kérelmező nem élhet a rendelet 19. § (5) bekezdése szerinti átlagot meghaladó 

életkörülmények között. A 19. § (5) pedig a következők szerint rendelkezik: 

„Átlagot meghaladó életkörülménynek kell tekinteni, ha a kérelmező vagy közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozója gépjárművet tart fenn, kivéve, ha a kérelmező súlyosan fogyatékos, tartósan 

beteg vagy súlyos mozgáskorlátozott, továbbá a kérelmező, és a kérelmezővel közös háztartásban 

élő valamelyik családtagja a személygépkocsi használatára betegsége miatt rászorul. A 

személygépkocsi fenntartójának az üzembentartót kell tekinteni.” 

E szabályozás nem egyedülálló, több önkormányzat rendeletében – például Veszprém Megyei 

Jogú Város rendeletében – is megtalálható. A feltételt a rendelet-tervezet kiterjeszti a helyi 

kiegészítő lakásfenntartási támogatásra. Az átmeneti segély megállapításánál – figyelembe véve a 

tényleges vis maior közeli rendkívüli élethelyzeteket – a rendelet-tervezet a következőket is 

tartalmazza: 

„A polgármester a (2) bekezdés a), b), c) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az 

átmeneti segélyt a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül is megállapíthatja. Ebben az esetben 

átmeneti segélyként személyenként legfeljebb 40.000 forint állapítható meg.” 

Ha tehát a kérelmező elemi kárt, vagy súlyos baleset szenvedett, vagy a kérelmező vagy családja 

bűncselekmény áldozata lett, a kérelmező vagy családja anyagi helyzetében tartós betegség, vagy 

rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be vagy a várandós anya szociális válság 

helyzetbe került, a támogatás jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül is megállapítható, 



természetesen kellő körültekintéssel. Itt szempontként a tavaszi árvíz okozta károkat kellett szem 

előtt tartani, ahol az Önkormányzat olyan személyeknek is segítséget nyújthatott volna, akik nem 

lettek volna jogosultak rá, de az árvíz miatt nehezebb anyagi helyzetbe kerültek. A rendelet-

tervezetbe bekerült egy új elem, ez a felvett átmeneti segéllyel való elszámolási kötelezettség, 

amely a következők szerint valósulhat meg: 

„20. § (3) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a 

támogatást nem a kérelemben meghatározott célra használná fel, kötelezni kell, hogy a 

támogatás felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül névre szóló 

készpénzfizetési számlákkal számoljon el. Az elszámolási kötelezettségről a határozatban 

rendelkezni kell. 

(4) Amennyiben az ellátott az általa kézhez vett támogatással kapcsolatos elszámolási 

kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 1 éven 

belül átmeneti segélyben nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségről rendelkező 

határozatban az elszámolás elmaradása esetére kilátásba kell helyezni a joghátrány 

alkalmazását. 

(5) Az ellátott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben ez neki fel nem róható, 

igazolást nyújthat be. 

(6) Nem állapítható meg 6 hónap időtartamig átmeneti segély annak a személynek, aki aktív 

korúak ellátásra jogosultságot szerzett és együttműködési kötelezettségének nem tett eleget vagy 

jogosultságának felülvizsgálatánál nem működött együtt és ezért ellátását (rendszeres szociális 

segély, rendelkezésre állási támogatás) meg kellett szüntetni.  

(7) A (4) és a (6) bekezdés szabályait nem lehet alkalmazni, ha a segély elmaradása a kérelmező 

életét veszélyeztetné, vagy életét aránytalanul megnehezítené.” 

Változás történt a temetési segély szabályozásában is, itt a rendelet-tervezet részletesebb 

szabályozást tartalmaz a kamatmentes kölcsönként folyósított temetési segély esetében. a 

Módosultak továbbá a kérelem nyomtatványok is. 

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

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



7.) Napirend: Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző az előterjesztésben, illetve annak mellékletében foglaltak 

szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet-

tervezet rendelkezéseiről. Ennek keretében előadta, hogy a változtatások nagyrészt a 

megváltozott jogszabályi környezethez és körülményekhez kapcsolódnak. Érdemi változtatás 

történt a tanszervásárlási – régen beiskolázási – támogatás szabályozásában. Itt a képviselő-

testület korábbi javaslatainak megfelelően egy szélesebb támogatási rendszert tartalmaz a 

tervezet. Gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy törvényes képviselő esetében a támogatás 

jövedelemvizsgálat nélkül állapítható meg, azzal a feltétellel, hogy ingyenes tanszervásárlásra 

nem jogosult, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. 

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

a gyermekvédelmi ellátásáról rendelet-tervezet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



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

vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról, és a díjalkalmazásról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Az írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 2011. évre 

tervezett díjakról. Előadta, hogy a díjak ismét emelkednek, amely ellen az önkormányzat szintén 

nem tehet túl sok mindent, legfeljebb annyit, hogy a díjakat nem változtatja a különbséget pedig 

saját költségvetéséből kifizeti a szolgáltatónak. Erre azonban az önkormányzatnak nincs 

lehetősége. 

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

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról, és a díjalkalmazásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 



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

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 2011. évre 

tervezett díjakról. Előadta, hogy a díjak ismét emelkednek, amely ellen az önkormányzat szintén 

nem tehet túl sok mindent, legfeljebb annyit, hogy a díjakat nem változtatja a különbséget pedig 

saját költségvetéséből kifizeti a szolgáltatónak. Erre azonban az önkormányzatnak nincs 

lehetősége. Előadta továbbá, hogy Dr. Bősze Ferenc ügyvéd tájékoztatta az önkormányzatot 

arról, hogy Fejér Megyei Bíróság előtt folyó perben az önkormányzat – Herend és Városlőd 

önkormányzatokkal – felperesként pert nyert az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Főfelügyelőséggel szemben. Dr. Bősze Ferenc az alábbiakban foglalta össze a per 

eredményét: 

„Magára az eljárásra, azért került sor, mert 2002-ben Veszprém MJV akkori vezetése egy 

szentgáli ingatlant választott ki a regionális hulladéklerakó céljára a Bakonyban, amelynek 

ezirányú alkalmasságát utólag kísérelte meg környezetvédelmi határozattal is alátámasztani. Ez 

ellen lépett fel a három érintett település, Csehbánya, Herend és Városlőd. Ez az eljárás húzódott 

el idáig, míg végre megszületett, és 2010. november 15-én érintettek számára kézbesítésre került 

a már fent említett ítélet. Az ítélet, […] tizenegy helyen mutat rá, miért volt megalapozatlan 

annak idején az a környezetvédelmi határozat, mik támasztják alá, hogy alkalmatlan helyszínen 

akartak mindenáron hulladéklerakót létesíteni.” … „Ezt a „környezetvédelmi alkalmasságot”, 

mint érvet felhasználták ugyanis abban a perben, amelyben az volt a kérdés, hogy drágán vett-e 

Veszprém „50 millió forintért birkalegelőt”? Valós volt-e az eladók „ajándékozási” szándéka. 

Abban a perben Veszprém „sikeresen” megvédte a tulajdonát, s miután alátámasztotta, hogy 

környezetvédelmi szempontok is alkalmassá minősítették a területet a „más célú” használatra, 

így nem mezőgazdasági földárral, hanem ipari beruházásra alkalmas ingatlanárral kell a 

forgalmi értéket számolni, s így a négyzetméter ár nem 25,-Ft, - mint megállapították a szakértők 

-, hanem 250,-Ft, amit szakvélemény nélkül Veszprém Önkormányzat gazdasági bizottsága, majd 

ez alapján a képviselő-testülete elfogadott. A teljes felmerült költség több mint 100 millió forint, 

hiszen ehhez jött egy csomó szakértőknek kifizetett díj, a propagandára fordított jelentős összeg, a 

járulékos költségek, meg a Szentgálnak kifizetett többtízmilliós „jutalom”. Veszprém ezt a 

többletköltséget terhelte át (valóban átháríthatta?), a Konzorciumra, mivel, hogy eljárása végső 

soron az érintett 158 település érdekét szolgálta (valóban szolgálta?). Valóban ez volt 158 

település együttes érdeke? Valóban erre szegődött-szerződött 158 település? Valóban „gúzsba 

kötve” kell táncolni ennek a 158 településnek? Valóban átháríthatók voltak ezek a költségek? 

Hogy hat ki mindez arra a díjra, amit majd emiatt fizetni kell, s fizetni kellett a településeknek 

már ezidáig?” 

Polgármester előadta, hogy elgondolkodtatóak Dr. Bősze Ferenc szavai, érdekesen világít rá a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak és az egész eljárás költségeinek 

összefüggéseire. Mindezek ellenére a közüzemi szolgáltató ismét egyértelműen kijelentette, hogy 



amennyiben a képviselő-testület a javasolt díjat nem fogadja el, a díjak közötti különbözetet saját 

költségvetéséből kell megfizetnie. 

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

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet fogadja 

el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 



10.) Napirend: Előterjesztés a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírások 

rendelkezéseiről, illetve az együttműködési megállapodás tervezetéről. Ennek keretében előadta, 

hogy nem szerepel a megállapodásban semmi olyan, amit eddig nem teljesített volna az 

önkormányzat vagy a körjegyzőség. 

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

kisebbségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 78/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlőd Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testületével és a Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testületével kötendő, e határozat mellékletét képező Együttműködési 

Megállapodásokat jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodások 

képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

Határidő: azonnal 

11.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti 

díjának felülvizsgálatáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a bérleti díjak 

változatlanul hagyásának indokairól. 



József Károly képviselő előadta, hogy egyetért a javaslattal, véleménye szerint nem azt a 

gazdasági helyzetet éljük, amikor az emberek egyre nagyobb bérleti díjakat lennének képesek 

fizetni. 

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

a kisebbségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Városlőd Község Önkormányzat 79/2010. (XII. 7.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 84/2009. (XII. 8.) 

számú határozatát hatályában fenntartja, az abban megállapított bérleti díjak összegét 

jelenleg nem kívánja módosítani. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: folyamatos, 2011. december 31-ig 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános testületi ülést 20.45 

órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 


