VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 25/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 18.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános, alakuló üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor önkormányzati képviselő
Csekényi Henrik,
Lakner Zoltán,
Peidl Antalné,
Staub József önkormányzati képviselők
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Ley Attiláné HVB elnöke
Oszvald József német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Staub Mária német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Schneider Helmut német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Iván roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Éva roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Gábor István roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és az 1-2.napirend tárgyalásánál jelen volt:
Ley Attiláné HVB elnöke
Oszvald József német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Staub Mária német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Schneider Helmut német nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Iván roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Éva roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Horváth Gábor István roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános alakuló képviselő-testületi
ülésen megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők
közül 6 fő megjelent, 1 fő pedig távolmaradt, így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános alakuló ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 6 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

szavazattal, 0

Városlőd Község Önkormányzat 157/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 16-i rendkívüli, nyilvános,
alakuló ülésének napirendje:
1.) Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása.
Előadó:Ley Attiláné HVB elnöke
2.) Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.
Előadó: Csekényi István polgármester
3.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Csekényi István polgármester
4.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően eskütétel).
Előadó:Csekényi István polgármester
5.) Szóbeli előterjesztés alpolgármester illetményének/ tiszteletdíjának megállapításáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Szóbeli előterjesztés a polgármester illetményének rögzítéséről
Előadó: alpolgármester
7.) Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
8.) Szóbeli előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testület bizottságai
tagjainak megválasztásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
9.) Előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges határozat módosításáról
Előadó: Csekényi István polgármester
10.)

Vegyes ügyek

-

tájékoztató az irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről, méltatlanságról

-

tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

-

tájékoztatás önkormányzati képviselők képzéséről

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)Napirend: Tájékoztató a választás végleges eredményéről, megbízólevelek átadása.
Előadó:Ley Attiláné HVB elnöke
Ley Attiláné HVB elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőtestületet a választás eredményéről. Ezt követően HVB elnök átadta a polgármester és az
önkormányzati képviselők részére a megbízóleveleket. HVB elnök átadta a megjelent
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek is a megbízólevelet.
Ezt követően a következő határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának
végleges eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.
A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:
I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

1171 fő
432 fő
432 db
395 db
37 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Csekényi István független jelölt

395 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Község Polgármestere:
Csekényi István független jelölt
II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:

1171 fő
fő
432 db
423 db
9 db
1993 db

Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Dr.Baráth Emőke
Lakner Zoltán
Németh Tamás
Galambos Istvánné
Staub József
Peidl Antalné
Weisz Tibor
Károlyi Károly
Csekényi Henrik

Leadott érvényes szavazat:
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

287 db
281 db
203 db
120 db
243 db
209 db
303 db
130 db
217 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének egyéni listán megválasztott tagjai:
Dr.Baráth Emőke
Lakner Zoltán
Staub József
Peidl Antalné
Weisz Tibor
Csekényi Henrik

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt:
Németh Tamás

Független jelölt

III. Városlőd Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Oszvald József
Weisz Tibor
Perlaki Antal
Pilcz Károly Mihályné
Staub Mária
Schneider Helmut József
Freund Tamás

131 fő
109 fő
105 db
4 db
377 db

Leadott érvényes szavazat:
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

73 db
72 db
32 db
43 db
61 db
56 db
40 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:

Oszvald József
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Weisz Tibor
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Staub Mária
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Schneider Helmut József VM Német Önk. és Elektorok Közössége
IV. Városlőd Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Horváth Éva
Horváth Gábor István
Horváth Tünde
Takács Imréné
Horváth Vilmos Tibor
Horváth Iván
Horváth Mihály
Kovacsics József
Horváth János

65 fő
52 fő
51db
1 db
153 db

Leadott érvényes szavazat:
LUNGO DROM
LUNDO DROM
RPM
LUNGO DROM
RPM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
RPM
RPM

33 db
20 db
17 db
9 db
3 db
33 db
4 db
19 db
15 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:
Horváth Éva
Horváth Gábor István
Horváth Iván

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 158/2014. (X.16.) számú Kt. határozata

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
beszámolóját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én lezajlott választásának
végleges eredményéről elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a választási munkák eredményesen zárultak,
a szavazás érvényes és eredményes volt.

A Képviselő-testület a választási eredményeket a Helyi Választási Bizottság
beszámolója alapján a következők szerint tudomásul veszi:
I. Polgármester választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:

1171 fő
432 fő
432 db
395 db
37 db

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
1.) Csekényi István független jelölt

395 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Község Polgármestere:
Csekényi István független jelölt
II. Egyéni listás képviselő-választás eredménye:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Dr.Baráth Emőke
Lakner Zoltán
Németh Tamás
Galambos Istvánné
Staub József
Peidl Antalné
Weisz Tibor
Károlyi Károly
Csekényi Henrik

1171 fő
fő
432 db
423 db
9 db
1993 db

Leadott érvényes szavazat:
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

287 db
281 db
203 db
120 db
243 db
209 db
303 db
130 db
217 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Község Önkormányzat Képviselőtestületének egyéni listán megválasztott tagjai:
Dr.Baráth Emőke
Lakner Zoltán
Staub József
Peidl Antalné
Weisz Tibor
Csekényi Henrik

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A legtöbb szavazatot elért, de képviselőként be nem került képviselőjelölt:
Németh Tamás

Független jelölt

III. Városlőd Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Oszvald József
Weisz Tibor
Perlaki Antal
Pilcz Károly Mihályné
Staub Mária
Schneider Helmut József
Freund Tamás

131 fő
109 fő
105 db
4 db
377 db

Leadott érvényes szavazat:
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
VM Német Önk. és Elektorok Közössége

73 db
72 db
32 db
43 db
61 db
56 db
40 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:
Oszvald József
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Weisz Tibor
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Staub Mária
VM Német Önk. és Elektorok Közössége
Schneider Helmut József VM Német Önk. és Elektorok Közössége
IV. Városlőd Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásának
eredménye:
A nemzetiségi választói jegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Név, jelölő szervezet:
Horváth Éva
Horváth Gábor István
Horváth Tünde
Takács Imréné
Horváth Vilmos Tibor
Horváth Iván

65 fő
52 fő
51db
1 db
153 db

Leadott érvényes szavazat:
LUNGO DROM
LUNDO DROM
RPM
LUNGO DROM
RPM
LUNGO DROM

33 db
20 db
17 db
9 db
3 db
33 db

Horváth Mihály
Kovacsics József
Horváth János

LUNGO DROM
RPM
RPM

4 db
19 db
15 db

Az elért szavazatszám alapján Városlőd Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői:
Horváth Éva
Horváth Gábor István
Horváth Iván

LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM

2.) Napirend: Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele.
Előadó: Ley Attiláné HVB elnöke
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ley Attiláné HVB elnök felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék le
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete
szerinti esküt.
A képviselők az esküt letették. Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A képviselői eskütételt követően a mellékelt esküokmány tanúsága szerint polgármester is
letette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1.
melléklete szerinti esküt.
3.) Napirend: Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester ismertette a programját. A polgármesteri program az előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 159/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester programját
elfogadja.
4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés alpolgármester választására (Választást követően
eskütétel)
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Weisz Tibor
önkormányzati képviselőt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX.törvény 74. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”

Polgármester felkérte jegyzőt, hogy 2 percben tájékoztassa a képviselő-testületet a titkos
szavazás részleteiről.
Jegyző az Önkormányzat- és Szervezi Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló
17/2013.(X.22.) rendelete 31.§-ában foglaltak alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a
titkos szavazás lebonyolításáról.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság elnökének
Peidl Antalné, tagjainak Lakner Zoltán és Staub József önkormányzati képviselőket válassza.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság elnökének Peidl Antalné,
tagjainak Lakner Zoltán és Staub József önkormányzati képviselőket választotta.
A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást előkészítette, a szavazást lefolytatta, a
szavazatokat összeszámolta és a szavazásról jegyzőkönyvet vett fel, amely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Peidl Antalné a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazásról felvett jegyzőkönyv alapján
18.45 órakor kihirdette az alábbi eredményt
Érvényes szavazatok száma: 6 db
Érvénytelen szavazatok száma: 0 db
A 6 db érvényes szavazatból a jelölt az alábbi szavazatszámot érte el:
Weisz Tibor 6 db szavazat
Peidl Antalné a szavazatszámláló bizottság elnöke előadta, hogy a szavazás érvényes és
eredményes volt, a képviselő-testület 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal Weisz Tibor
önkormányzati képviselőt választotta alpolgármesternek.

A szavazás fenti eredménye alapján Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi határozatokat hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 160/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Weisz Tibor önkormányzati
képviselőt választja társadalmi megbízatású alpolgármesterré.
A választást követően Weisz Tibor alpolgármester az esküt letette. Az esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.) Napirend: Szóbeli
megállapításáról.

előterjesztés

alpolgármester

illetményének/

tiszteletdíjának

Előadó: Csekényi István polgármester
Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 80. § (2) bekezdése szerint a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat. A hivatkozott jogszabály 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi
megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Weisz Tibor alpolgármester kijelentette, hogy ő nem szeretne tiszteletdíjat felvenni,
lemond arról az önkormányzat javára és amennyiben kötelező a költségtérítés, úgy annak is
a legalacsonyabb mértéke kerüljön megállapításra. A lemondásról szóló nyilatkozat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Egyben jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett,
tekintettel arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselőtestület zárja ki.
A Képviselő-testület Weisz Tibor alpolgármester kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Weisz Tibor alpolgármester
tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ában, azaz
104.703,-Ft összegben állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja teljese összegéről az önkormányzat
javára írásban lemondott részére tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 161/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Weisz Tibor alpolgármester
tiszteletdíját, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ában, azaz
104.703,-Ft összegben állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy alpolgármester tiszteletdíja teljese összegéről az önkormányzat
javára írásban lemondott részére tiszteletdíj nem kerül kifizetésre.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre és jogosult.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés polgármester illetményének rögzítéséről
Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző, Weisz Tibor alpolgármester
Jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.
évi CLXXXIX.törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az 501 és 1500 fő
lakosságszámú település főállású polgármesterének illetménye megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének 40%-ával.
A közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-a szerint a
helyettes államtitkár: alapilletménye 347.850,-Ft illetményalap (38.650.-Ft) kilencszerese
illetmény kiegészítés 173.925,-Ft alapilletmény 50%-a, vezetői illetmény pótlék 226.103,-Ft
alapilletmény 65 %-a összesen: 747.878,-Ft, ennek 40 %-a 299.151,-Ft.
A főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Csekényi István polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett, tekintettel
arra, hogy az ő béréről van, ezért kérte, hogy a döntéshozatalból a Képviselő-testület zárja
ki.

A Képviselő-testület Csekényi István polgármester kérésére 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett kizárta a döntéshozatalból.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csekényi István főállású
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontja szerint 299.151,- Ft-, azaz
kettőszázkilencvenkilencezer-egyszázötvenegy forint összegben állapítja meg.
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre és jogosult.
A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezerhétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult.
A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 162/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csekényi István főállású
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontja szerint 299.151,- Ft-, azaz
kettőszázkilencvenkilencezer-egyszázötvenegy forint összegben állapítja meg.
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre és jogosult.
A polgármester választása szerinti, de havonta nettó 12.700,-Ft, azaz tizenkettőezerhétszáz forint összegű béren kívüli juttatásra jogosult.
A polgármester illetményéhez kapcsolódó – a munkáltatót terhelő – járulékfizetési
kötelezettség a képviselő-testületet terheli.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 35. §-a szerint a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak
rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg, de a
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Polgármester elmondta, hogy amióta az önkormányzat megalakult a képviselők nem vettek
fel tiszteletdíjat, munkájukat ingyenesen végezték, így a tiszteletdíjuknak megfelelő összeget
az önkormányzat a falu fejlesztésére tudta fordítani. Kérdezte, hogy most fel kívánnak-e venni
a képviselők tiszteletdíjat.
A képviselők egyöntetűen azt javasolták, hogy ne állapítson meg a testület tiszteletdíjat a
képviselők részére.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így alpolgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjai
részére nem állapít meg tiszteletdíjat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 163/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjai
részére nem állapít meg tiszteletdíjat.

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testület
bizottságai tagjainak megválasztásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
Csekényi István polgármester elmondta, hogy az önkormányzat SZMSZ-e két bizottság
felállításáról rendelkezik.
Az egyik az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság. A
bizottság feladata:
a.) a polgármester illetményének megállapításával kapcsolatos előterjesztés elkészítése és
előterjesztése

b.) a polgármesteri illetménymódosítással kapcsolatos előterjesztés előkészítése és
előterjesztése,
c.) önkormányzati rendeletek véleményezése, különös figyelemmel a Szervezeti- és
Működési Szabályzatra,
d.) önkormányzati rendeletalkotás kezdeményezése,
e.) Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának, illetve gyakorlati alkalmazása
tapasztalatinak összegzése, ezek tolmácsolása a képviselő-testület és a körjegyző felé.
Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos lakossági egyetértés vagy elutasítás
vizsgálata, a rendeletek hatásvizsgálata.
f.) dönt a polgármester éves rendes szabadsága kivételének engedélyezéséről a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 41/A. § (1) bekezdése szerinti
szabadságolási tervben foglaltak szerint.
g.) gondoskodik arról, hogy a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumok a
képviselők számára időben rendelkezésre álljanak,
h.) a vagyonnyilat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztató átadása az érintett
személyeknek és az igénylő nyilatkozatok kiadása,
i.) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok kiadásáról,
j.) nyilvántartást vezet a beérkezett vagyonnyilatkozatokról, igazolja azok átvételét,
k.) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok – a jogszabályi előírások szerinti – tárolásáról
A másik a Partnerkapcsolati, Kulturális és Sport Bizottság. A bizottság feladata:
a) szervezi a partnerkapcsolati bizottsági üléseket,
b) javaslatot tesz a küldöttségben résztvevőkre,
c) aktív kapcsolatot tart fenn Wiesthal polgármesterével annak érdekében, hogy a
találkozások eredményesen záruljanak,
d) kapcsolatot tart és aktívan együttműködik a városlődi amatőr együttesek vezetőivel és
tájékoztatja a képviselő-testületet az együttesek által elért eredményekről,
e) tevékenyen részt vesz a hagyományok megőrzésében,
f) részt vesz az önkormányzat sportrendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában,
g) aktívan együttműködik a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és
gyermekjóléti Szolgálatával a gyermek- és ifjúsági programok szervezésében,
h) program-javaslatokkal koncepciót dolgoz ki a szabadidő hasznos eltöltésére, különös
tekintettel a tanítási szünetek időtartamára
Meglátása szerint nem szükséges több bizottság felállítása. Javasolta, hogy a testület a
következő ülésén foglalkozzon a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatával is.
Elmondta, hogy az Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző
Bizottság elnökének Dr. Baráth Emőkét, tagoknak pedig Lakner Zoltánt és Csekényi Henriket
válassza meg. Hozzátette, hogy Dr. Baráth Emőke elfogadta a jelölést.
Polgármester a Partnerkapcsolati, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Staub Józsefet
tagoknak pedig Peidl Antalnét és Csekényi Henriket válassza meg. Külsős tagoknak Oszvald
Józsefet városlődi német nemzetiségi képviselőt és Eich Máriát a Városlődi Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnökét javasolta. Hozzátette, hogy a külsős tagok a jelöltést
elfogadták.
A képviselők a jelöltést elfogadták.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselőtestület az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

1.Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi- Jogi- Igazgatási,
Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
választja meg:
Dr.Baráth Emőke elnök
Lakner Zoltán tag
Csekényi Henrik tag
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen
határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Partnerkapcsolati, Kulturális és
Sport Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
Staub József elnök
Peidl Antalné tag
Csekényi Henrik tag
és az alábbi nem képviselő személyeket választja meg:
Oszvald Józsefet városlődi német nemzetiségi képviselő
Eich Máriát a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen határozatban
foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozta:

1.Városlőd Község Önkormányzat 164/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi- Jogi- Igazgatási,
Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
választja meg:
Dr.Baráth Emőke elnök
Lakner Zoltán tag
Csekényi Henrik tag
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen
határozatban foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
2.Városlőd Község Önkormányzat 165/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Partnerkapcsolati, Kulturális és
Sport Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket
Staub József elnök
Peidl Antalné tag
Csekényi Henrik tag
és az alábbi nem képviselő személyeket választja meg:
Oszvald Józsefet városlődi német nemzetiségi képviselő
Eich Máriát a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálatát a bizottsági struktúra megtartása és jelen határozatban
foglalt tagjainak rögzítése mellett terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: dr.Ádám Renáta
jegyző
Határidő: azonnal
9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a vis maior pályázat benyújtásához szükséges határozat
módosításáról

Előadó: Csekényi István polgármester
Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a
2014.szeptember 4-i esőzések okozta károk elhárítására benyújtotta vis maior pályázatát. A
Kormányhivatal ellenőrzését követően újabb igazságügyi szakértői jelentést készítetett a
polgármester, melyben megállapított károk összege jóval magasabb az előzetesen becsültnél,
ezért szükséges a 137/2014. (IX.19.) számú Kt. határozat módosítása
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
alábbi határozati javaslatokat fogadja el:
Városlőd Község Önkormányzat …/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2014.
szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében
kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 2 045 547 Ft,
azaz kettőmillió-negyvenötezer-ötszáznegyvenhét forint önrész vállalása
mellett 18 409 920 Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázkilencezerkilencszázhúsz forint vis maior támogatást igényel. (védekezés költségigénye:
463.000,-Ft; helyreállítás becsült költségigénye:19 992 467,-Ft)”
A Képviselő-testület 137/2014. (IX.19.) számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 166/2014. (X.16.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2014. (IX.19.)
számú Kt. határozatát módosítja, amelynek során a határozat 1. bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 2014.
szeptember 14-én hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében
kialakult veszély miatt szükségessé váló védekezés elhárítására 2 045 547 Ft,
azaz kettőmillió-negyvenötezer-ötszáznegyvenhét forint önrész vállalása
mellett 18 409 920 Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázkilencezer-

kilencszázhúsz forint vis maior támogatást igényel. (védekezés költségigénye:
463.000,-Ft; helyreállítás becsült költségigénye:19 992 467,-Ft)”
A Képviselő-testület 137/2014. (IX.19.) számú határozatának e határozattal
nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályukban
fennmaradnak.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: azonnal
10.) Napirend: Vegyes ügyek
A vegyes ügyek keretében dr. Ádám Renáta jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az
irányadó jogszabályokról, összeférhetetlenségről, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
méltatlanságról, valamint az önkormányzati képviselők képzéséről.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 19.45 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

