
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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

MEGHÍVÓ 

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület 

2008. január 8-án (kedd) 16.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Kossuth u. 

23.) 

Javasolt napirend: 

Az Önkormányzat közművelődéssel foglalkozó közalkalmazotti állására beérkezett 

pályázatok elbírálása, a közművelődéssel foglalkozó közalkalmazott kinevezése. 

A pályázók meghallgatásának ütemezése: 

Kancsalné Pék Gyöngyi 16.30 

Jakab Erzsébet 17.00 

Pőczéné Varga Éva 17.30 

Rátz Ottó 18.00 

Szalai Elvira 18.30 

Deliné Csizmadia Bernadett 19.00 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. január 4. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. január 8-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, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 1/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 8-án 16.00 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós  

 Freund Tamás  

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán  

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távol maradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Kancsalné Pék Gyöngyi 

Jakab Erzsébet 

Pőczéné Varga Éva 

Rátz Ottó 

Szalai Elvira és 

Deliné Csizmadia Bernadett pályázók 

A meghívottak közül megjelent és 

minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

meghallgatásánál jelen volt: 

Kancsalné Pék Gyöngyi 

Jakab Erzsébet 

Pőczéné Varga Éva 

Rátz Ottó 

Szalai Elvira és 

Deliné Csizmadia Bernadett pályázók 
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Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 9 fő megjelent 

1 fő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 1/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 8-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat közművelődéssel foglalkozó közalkalmazotti 

állására beérkezett pályázatok elbírálása, a közművelődéssel foglalkozó 

közalkalmazott kinevezése tárgyában. 

A pályázók meghallgatásának sorrendje: 

Kancsalné Pék Gyöngyi 16.30 

Jakab Erzsébet 17.00 

Pőczéné Varga Éva 17.30 

Rátz Ottó 18.00 

Szalai Elvira 18.30 

Deliné Csizmadia Bernadett 19.00 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat közművelődéssel foglalkozó közalkalmazotti 

állására beérkezett pályázatok elbírálása, a közművelődéssel foglalkozó közalkalmazott 

kinevezése tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatokat nyilvános ülés 

keretében tárgyalhatja a testület, ugyanis a pályázók ehhez írásbeli nyilatkozattal 

hozzásjárultak. 



1.) Kancsalné Pék Gyöngyi 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

A pályázó a benyújtott pályázatát az alábbiak szerint kiegészítette: 

– álláspontja szerint a község-, illetve közösségfejlesztés során a legnagyobb hangsúlyt a 

gyermeke, a fiatal generációra kell fektetni, hiszen a hagyományok, a kultúra bennük él 

tovább 

– a működő civil szervezeteket be kell vonni a hagyományok- és a kultúra őrzésébe, 

fejlesztésébe 

– a cél megvalósítása érdekében fontos az oktatási intézményekkel való szoros 

együttműködés 

– tervei közt szerepel „irodalmi kör” létrehozása, valamint a „színjátszó kör” 

felélesztése, amelyek működésében az ifjúságnak kell a legnagyobb szerepet szánni 

– fontos szerepet szán a meglévő és működő művészeti társulatoknak, lényeges ezek 

támogatása 

– megszervezhető rendezvények között említette a rajzpályázatot, egy reneszánsz udvar 

bemutatását, családi vetélkedőket, irodalmi estet 

– véleménye szerint tematikus rendezvénytervet kell készíteni – amelynek vázlati 

példányát pályázatához csatolta – amelyhez megfelelő és elfogadható költségvetést kell 

rendelni 

– a munka elvégzéséhez az önkormányzat költségvetésén felül megfelelő bevételi 

forrásokat kell találni, ilyenek például: pályázatokból és szponzoroktól származó 

pénzeszközök, illetve a társadalmi összefogásból nyújtott pénzbeli és természetbeni 

támogatás 

József Károly önkormányzati képviselő a pályázótól kérdezte, hogy a helyi szokásokkal, 

hagyományokkal hogyan fér össze programja, illetve milyen szerepet szán az egyháznak a 

hagyományőrzésben, a kultúra ápolásában? 

Pályázó kifejtette, hogy a pályázatának legfontosabb eleme a fiatal generáció bevonása a 

hagyományőrzésbe, amely helyi szokások megismertetését, átadását jelenti. Ezzel, illetve a 

szervezendő programokkal az egyik legfontosabb cél az, hogy a helyi szokások életben 

tarthatók maradjanak. Ennek keretében néprajzi játszóház megszervezését tartja 

elképzelhetőnek, illetve a hagyományos sváb ünnepek előadását. Itt fontos szerepet kap az 

iskolán kívüli nevelés, oktatás fellendítése. Kifejtette továbbá, hogy fontosnak tartja az 

egyházzal való szoros kapcsolattartást, esetleg az egyházi liturgiai elemek színpadi 

megjelenítését. 

Alpolgármester a pályázótól kérdezte, hogy ha befejezi felsőfokú tanulmányait mi lesz a 

végzettsége? 

A pályázó válasza: pedagógiai alapszakos bölcsész, neveléstudományi szakirányon. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő kérdezet, hogy pályázó a pályázatának pozitív 

elbírálása esetén vállalná-e a pályázati kiírásban kötelező végzettségként megjelölt 

művelődésszervező, illetve népművelő felsőfokú végzettség megszerzését, valamint ha 

vállalná milyen módon tudná ezt megtenni, esetleg kaphatna-e valamilyen mentességet, 

engedményt a felsőoktatási intézménytől? 



A pályázó válaszában kifejtette, hogy természetesen vállalná a szakirányú felsőfokú 

végzettség megszerzését, amelyet keresztfélévben, körülbelül 3-4 félév alatt tudna teljesíteni. 

Pontosan azonban nem tudja, ehhez utána kellene néznie. 

Pfeiferné Takács Hajnalka előadta, hogy pályázó egy alkalommal szervezett már a községben 

gyermeknapi rendezvényt, amelynek jó visszhangja volt. Kérdezte, hogy a rendezvénnyel 

kapcsolatban mit csinálna másképp? 

Pályázó kifejtette, hogy álláspontja szerint is jól sikerült az említett rendezvény, azonban ha 

még egyszer megszervezhetné, nem rendezne bált a végén. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő a pályázótól kérdezte, hogy álláspontja szerint mik a 

hátrányai. 

Pályázó kifejtett, hogy viszonylag nehezen dolgozik a 40-60 éves korosztállyal, nehezebben 

találja meg velük a közös hangot, illetve nehezen tud nekik valamiféle célt meghatározni. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Kancsalné Pék Gyöngyinek 

megköszönte a megjelenést, amely után pályázó távozott. 

2.) Jakab Erzsébet 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

A pályázó előadta, hogy középiskolai tanulmányai befejeztével szeretett volna 

művelődésszervező, vagy népművelő szakirányon továbbtanulni, azonban erre nem vették fel, 

de továbbra is nagy érdeklődést tanúsít ezirányban, így a későbbiek során szeretné 

megszerezni ezen végzettséget. Pályázatát kiegészítve kifejtette továbbá, hogy úgy érzi a 

fiatalok egyre nagyobb számban költöznek el a településről, amely nagy gondot jelent. 

Elsősorban ezt kell megakadályozni, amely a hagyományőrzés erősítésével, a kultúra 

ápolásával és továbbfejlesztésével, a község összetartó erejének növelésével megtehető. 

Körjegyző kérdezte, hogy a fenti célokat pályázó hogyan kívánja elérni, mik azok a feladatok, 

amelyeket álláspontja szerint ehhez el kell végezni? 

Pályázó válaszában előadta, hogy a különböző korosztályokat kell megkeresni, nekik 

közösségi programokat kell szervezni, amelyeken jól érezhetik magukat, így megindulhat 

egyfajta kommunikáció, amely a hagyományőrzést, kultúra ápolást elősegítheti. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a pályázó hogyan győzné 

meg a polgármestert arról, hogy a településen szükség van edzőteremre? 

Pályázó válaszában kifejtette, hogy a nagy problémát jelent az, hogy a fiatalok nem 

mozognak eleget, amely hosszú idő alatt egészségkárosodáshoz vezethet. Meg kell győzni ezt 

a korosztály arról, hogy a mozgás, a sport egészséges, és ehhez kapcsolódóan programokat – 

például kerékpártúrák, különféle edzések – kell részükre szervezni. Ezt pedig az 

önkormányzatnak célszerű támogatnia. 

Polgármester kérdezte, hogy a pályázó hogyan tartja megvalósíthatónak a meglévő és 

működő művészeti csoportok utánpótlását? 



Pályázó előadta, hogy a fiatalabb korcsoportokat kell megkeresni, ezen belül is a nevelési-

oktatási intézményeket, ahol népszerűsíteni lehet a csoportokat. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy pályázó véleménye szerint az 

egyházat célszerű-e bevonni a hagyományőrző tevékenységbe? 

Pályázó véleménye szerint igen. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy pályázó olvasta-e Koppányi István 

könyvét a település történelméről, amelyre a pályázó nemmel válaszolt. 

Alpolgármester pályázótól kérdezte, hogy pályázata pozitív elbírálása esetén a pályázati 

feltételek között megjelölt művelődésszervező vagy népművelő szakirányú végzettséget meg 

kívánja-e szerezni, illetve ha igen, ezt milyen feltételekkel tudná megtenni, kaphatna-e esetleg 

kedvezményt jelenlegi végzettségéből fakadóan? 

Pályázó válaszában kifejtette, hogy mindenképpen meg kívánja szerezni a szakirányú 

végzettséget, azonban arról nem tudott nyilatkozni, hogy ezt milyen feltételekkel biztosítja 

részére a megfelelő felsőoktatási intézmény. Elképzelhetőnek tartja azonban, hogy bizonyos 

tantárgyakat el tud fogadtatni, így a diploma megszerzésének ideje lerövidülhet. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Jakab Erzsébetnek megköszönte 

a megjelenést, amely után pályázó távozott. 

3.) Pőczéné Varga Éva 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

Pályázó válaszában előadta, hogy a helyismeret hiánya véleménye szerint sokkal nehezebb 

feladat előtt áll, mint a városlődi pályázók. Kifejtette, hogy szeretné megismerni a település 

hagyományit, szokásos rendezvényeit. Pályázata pozitív elbírálása esetén szeretné ezeket 

újakkal kiegészíteni. Fontosnak tartja a helyi iskolával, óvodával valamint a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartást. Előadta, hogy olyan ismerősökkel rendelkezik, akik 

segítségével esetlegesen fotógalériát lehetne nyitni Városlődön. Nagy hangsúlyt fektetne a 

pályázatok írására, illetve szponzorok felkutatására a bevételek növelése céljából. 

Polgármester kérdezte, hogy a pályázó ismeri-e a helyi művészeti csoportokat. 

Pályázó válaszában kifejtette, hogy hallomásból, illetve az internetről ismeri a tánccsoportot 

és a vegyeskart, de a munkájukról nincsenek pontos információi. 

Pályázó előadta, hogy munkája során nagy hangsúlyt fektetne a fiatal generációra, és 

kifejtette azon álláspontját, hogy mivel végzettsége szerint pedagógus, megtatlja velük a 

közös hangot. 

Körjegyző kérdezte, hogy pályázó meg tudná-e találni és hogyan találná meg a közös hangot 

az idősebb, a helyi hagyományokat aktívan őrző korosztállyal? 

Pályázó előadta, hogy ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen eddig végzettségéből adódóan a 

fiatalabb korosztállyal foglalkozott, de álláspontja szerint fontos az idősebb korosztály 

kulturális életbe való bevonása. Ez történhetne olyan programok szervezésével, ahol minden 



korosztály szerepelteti magát, és a fiatalabbak szinte észrevétlenül tanulhatnák az idősebb 

korosztály által ápolt hagyományok egyes elemeit. 

Alpolgármester előadta, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt Városlőd településen 

működő iskolába járnak a környező azon települések iskolásai, ahol az önkormányzat oktatási 

intézményt nem tud fenntartani. Kérdezte pályázótól, hogy hogyan segítené elő a szomszéd 

településekről ide járó gyermekek, illetve szüleik integrációját? 

Pályázó kifejtette, hogy ez közös hétvégi, családi programok szervezésével oldható meg, ahol 

a megfelelő játékokkal, illetve sporttevékenységgel a gyermekek megismerhetnék egymást, 

illetve a gyermekek szülei között is kialakulhat jó kapcsolat. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Pőczéné Varga Évának 

megköszönte a megjelenést, amely után pályázó távozott. 

4.) Rátz Ottó 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

Pályázó válaszában ismertette családi állapotát, valamint végzettségét. Előadta, hogy jelenleg 

munkanélküli, gyermekével GYES-en van. Pályázatának kiegészítéseképpen kiemelte a 

hagyományőrzés és kultúra ápolás tárgykörben kiírt pályázatok fontosságát, továbbá 

megjegyezte, hogy előző munkái során meglehetősen nagy számú pályázatot írt. Manapság 

leginkább az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázatok 

tartalmaznak lehetőséget kulturális fejlesztésre. Pályázó álláspontja szerint – tekintettel arra, 

hogy dolgozott már hasonló munkakörben – nagyon nehéz a képviselő-testület által 

meghatározott feladatokat napi négy órában elvégezni, mivel kizárólag a pályázatírás elvesz a 

munkavállaló idejéből naponta ennyit. Pályázó kifejtette, hogy nagy szerepet kell kapnia a 

sváb hagyományok ápolásának, illetve ezek kiterjesztésének. Célszerűnek tartaná, ha a 

képviselő-testület a Művelődési Házat bevonná az Általános Művelődési Központba, mivel 

így a nevelés, oktatás és a kultúra könnyebben kezelhető, áttekinthető lenne. Előadta még, 

hogy az önkormányzati költségvetések meglehetősen szűkösek mostanság, ezért ha lehet a 

legtöbb feladat megvalósítására pályázatot kell benyújtani. Különböző hagyományőrző és 

kulturális programok megszervezése mellett elképzelhetőnek tartaná a népfőiskolai oktatás 

megszervezését a településen, amellyel az önkormányzat biztosíthatja a lakosok képzését, 

átképzését, így csökkenthető volna a munkanélküliség is. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Rátz Ottónak megköszönte a 

megjelenést, amely után pályázó távozott. 

5.) Szalai Elvira 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

Pályázó kifejtette, hogy álláspontja szerint a legfontosabb ebben a munkakörben egy terv 

elkészítése, amely az éves feladatokat, és az ehhez elvégzendő munkát taglalja. Fontosnak 

tartja, hogy a település hagyományos rendezvényei – így a két svábbál, gyermeknap, farsang, 

stb. – előnyt élvezzenek, azonban a meglévő rendezvények körét szélesíteni lehet. A terv 



elkészítése során pontosan meg kell határozni a rendezvények időpontjait, a felkészülés egyes 

stádiumait, gondoskodni kell az anyagi fedezetről, illetve annak biztosításáról. Véleménye 

szerint szükséges a kiírt pályázatok folyamatos nyomon követése, esetleg más forrásból 

szponzorációk megszerzése. Pályázó ismét kiemelte, hogy ahhoz, hogy a feladat elvégzése 

gördülékenyen működhessen, szükséges egy pontos terv elkészítése. 

Körjegyző kérdezte, hogy mivel pályázó jelenleg nem rendelkezik megfelelő szakirányú 

végzettséggel vállalná-e annak megszerzését. 

Pályázó válaszában kifejtette, hogy nem tudja felelősségteljesen kijelenteni, hogy vállalja, ez 

a körülmények függvénye. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Szalai Elvirának megköszönte a 

megjelenést, amely után pályázó távozott. 

6.) Deliné Csizmadia Bernadett 

Polgármester köszöntötte a megjelent pályázót, és kérte, hogy amennyiben kívánja, egészítse 

ki a benyújtott pályázatát. 

Pályázó előadta, hogy végzettsége szerint óvodapedagógus, diplomamunkáját a 

néphagyományok felhasználásából írta, így aktívan foglalkozott, illetve foglalkozik a 

hagyományőrzés és a kultúra ápolása témakörével. Előadta még, hogy szeret emberekkel 

foglalkozni, eddig leginkább – végzettségéből adódóan – gyermekekkel foglalkozott. 

Katolikus gyermekek táboroztatásával, ezen táborok megszervezésével foglalkozik tizenöt 

éve. Kifejtette, hogy részt vett falunapok lebonyolításában, osztálytalálkozók 

megszervezésében, így a rendezvényszervezés területén tapasztalattal rendelkezik. Célja, 

hogy az önkormányzat munkáját segítve, azt megkönnyítve intézze a néphagyományok 

ápolásával összefüggő teendőket. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy pályázó hogyan tudna bekapcsolódni a 

városlődi kulturális életbe? 

Pályázó válaszában kifejtette, hogy a Művelődési Ház működését, és a rendezvényszervezés 

technikáját átlátja, véleménye szerint ez nem jelentene számára problémát. Mint azt korábban 

is kifejtette több alkalommal vett már részt különféle rendezvények megszervezésében, illetve 

lebonyolításában, úgy érzi ennek a kihívásnak is meg tud felelni. 

Egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester Deliné Csizmadia Bernadettnek 

megköszönte a megjelenést, amely után pályázó távozott. 

A pályázók meghallgatását követően körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

testület által kiírt pályázati feltételeknek mindösszesen egy pályázó, Rátz Ottó felel meg, 

ugyanis a többi pályázó nem rendelkezik megfelelő végzettséggel. A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felhatalmazást ad a minisztereknek, hogy egyes 

közalkalmazotti munkakörökhöz meghatározza a szükséges képesítési követelményeket. Jelen 

esetre vonatkozóan az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges 

képesítési és egyéb feltételekről 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet melléklete nyújt rendelkezést, 

amely nem teszi lehetővé, hogy az abban foglaltaktól a pályázat kiírója eltérjen. Nem teszi 



lehetővé a jogalkotó azt sem, hogy a leendő munkáltató meghatározott időre mentességet 

adjon a pályázónak a képesítési követelmények alól annak megszerzéséig. Ebből adódóan 

tehát a képviselő-testületnek két lehetősége van: vagy olyan pályázót nevez ki, aki a 

képesítési követelményeknek megfelel, vagy nem nevez ki senkit. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a pályázók meghallgatásának sorrendjében 

szavazásra bocsátotta az Önkormányzat közművelődéssel foglalkozó közalkalmazotti állására 

beérkezett pályázatokat. 

1.) Polgármester szavazásra bocsátotta Kancsalné Pék Gyöngyi pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Kancsalné Pék 

Gyöngyi pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 2/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kancsalné Pék Gyöngyi, 8445 

Városlőd, Pille u. 7. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési szakember 

állására benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

2.) Polgármester szavazásra bocsátotta Jakab Erzsébet pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Jakab Erzsébet 

pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 3/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jakab Erzsébet, 8445 Városlőd, 

Strandvölgy u. 26. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési szakember 

állására benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

3.) Polgármester szavazásra bocsátotta Pőczéné Varga Éva pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Pőczéné Varga 

Éva pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 

 

 



Városlőd Község Önkormányzat 4/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pőczéné Varga Éva, 8400 

Ajka, Szabadság tér 6. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési 

szakember állására benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Polgármester szavazásra bocsátotta Rátz Ottó pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Rátz Ottó 

pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 5/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rátz Ottó, 8500 Pápa, Dózsa 

Gy. u. 33. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési szakember állására 

benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

5.) Polgármester szavazásra bocsátotta Szalai Elvira pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Szalai Elvira 

pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 6/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Elvira, 8400 Ajka, 

Hámán Kató u. 42. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési szakember 

állására benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

6.) Polgármester szavazásra bocsátotta Deliné Csizmadia Bernadett pályázatát. 

A képviselő-testület 0 szavazattal, 9 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Deliné Csizmadia 

Bernadett pályázatát elutasította, és meghozta a következő határozatot: 



Városlőd Község Önkormányzat 7/2008. (I. 8.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Deliné Csizmadia Bernadett, 

8444 Szentgál, Ady E. u. 15. szám alatti lakos az Önkormányzat közművelődési 

szakember állására benyújtott pályázatát elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Polgármester javasolta, hogy az önkormányzat közművelődési szakember állásának 

pályáztatását a képviselő-testület határozatlan időre halassza el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy az önkormányzat közművelődési 

szakember állásának pályáztatását határozatlan időre elhalasztja. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 21.00 órakor 

berekesztette. 

 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester  körjegyző 

 


