VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu
Szám: 19/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.december 20-án 17.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Csekényi Henrik önkormányzati képviselő és
Staub József önkormányzati képviselő.
Távolmaradt: Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő és
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő és
Peidl Antalné önkormányzati képviselő.
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Horváth Iván Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő
megjelent, 3 fő távolmaradt így a testület határozatképes.
A rendkívüli, nyilvános ülést megnyitotta.
Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat 132/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.december 20-i rendkívüli, nyilvános
ülésének napirendje:

1.) Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés megállapításainak, és a
megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző
2.) Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodánál lefolytatott belső ellenőrzés
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Staub Ildikó óvodavezető, dr.Ádám Renáta jegyző
3.) Előterjesztés a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott belső
ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv
elfogadásáról.
Előadó: dr.Ádám Renáta jegyző
4.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
5.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
6.) Előterjesztés újévi koncert szervezésének támogatására érkezett kérelemről
Előadó: Csekényi István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzés
megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 133/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr
által Városlőd Község Önkormányzatnál 2016. november 21- 2016.december 6.
között lefolytatott ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 11/2016. iktatószámú jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat
tudomásul vette és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat

jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban
foglaltak maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

2.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Német Nemzetiségi Óvodánál lefolytatott belső
ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 134/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr által
Városlőd Német Nemzetiségi Óvodánál 2016. november 21- 2016.december 6. között
lefolytatott ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 2-2/2016.
iktatószámú jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette
és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat
jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az
intézményvezetőt az abban foglaltak maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
Staub Ildikó intézményvezető
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

3.) Napirend: Előterjesztés a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott belső
ellenőrzés megállapításainak, és a megállapításokra készített intézkedési terv elfogadásáról.
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 135/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Erika belső ellenőr által
a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. november 21- 2016.december 6.
között lefolytatott ellenőrzés során feltárt, jelen határozat mellékletét képező 2-1/2016.
iktatószámú jelentésben foglalt megállapításokat megismerte, azokat tudomásul vette
és elfogadja.
A képviselő-testület a fenti Jelentés megállapításaira készített, jelen határozat
mellékletét képező Intézkedési tervben foglaltakat elfogadja és az Önkormányzat
jogszerű működése érdekében utasítja a polgármestert és a jegyzőt az abban foglaltak
maradéktalan megvalósítására.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

4.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 136/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét
képező terv szerint elfogadja 2017. évi belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
dr.Ádám Renáta jegyző
Határidő: folyamatos

5.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének
elfogadásáról
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 137/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét
képező 2017.évi munkatervét elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csekényi István polgármester
Határidő: folyamatos, 2017.december 31-ig

6.) Napirend: Előterjesztés újévi koncert szervezésének támogatására érkezett kérelemről
Előadó: Csekényi István polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Jelen volt 4 képviselő, szavazott 4 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Városlőd Község Önkormányzat 138/2016. (XII.20.) számú Kt. határozata:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület által szervezett újévi koncert lebonyolításához a jelen határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint 170.000,-Ft,
azaz egyszázhetvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Csekényi István
polgármester
Határidő: 2017.január 7.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános testületi
ülést 18.45 órakor berekesztette.
K.m.f.

Csekényi István
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

