
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 

2008. december 16-án (kedd) 17.30 órakor 

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ és Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség között kötött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyában. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. december 11. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– ÁMK igazgató 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


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

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 az Általános Művelődési Központ és Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

között kötött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Német Nemzetiségi Nevelési, Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának 2008. augusztus 26-i módosításának következtében az Általános 

Művelődési Központ 2009. január 1. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé válik, 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel rendelkezik. Az 

intézmény gazdálkodását ezt követően Városlőd Község Önkormányzat önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerve, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség látja el. Az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (5) b) pontja értelmében a 

felügyeleti szerv a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg 

jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti 

megállapodást vagy az azt helyettesítő okiratot, amely a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét rögzíti. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti jogszabályi rendelkezés értelmében 

az Általános Művelődési Központ gazdálkodásának, munkaügyi feladatellátásának 

szervezéséről, bonyolításáról szóló megállapodást elkészítettem, az jelen előterjesztés 

mellékletét képezi. 

A Társulási Megállapodás 1.8. pontjában foglaltak szerint a megállapodást Városlőd Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Általános Művelődési Központ és Városlőd-

Csehbánya Körjegyzőség között kötött Együttműködési Megállapodást szíveskedjen 

áttekintetni, megtárgyalni és jóváhagyni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (XII. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Nevelési, 

Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 1.8. 

pontjában foglalt jogkörében eljárva az Általános Művelődési Központ és Városlőd-

Csehbánya Körjegyzőség között kötött, az Általános Művelődési Központ 

gazdálkodásának, munkaügyi feladatellátásának szervezéséről, bonyolításáról szóló 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 

Városlőd, 2008. december 12. 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

mailto:varoslod@invitel.hu
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Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. december 16-i 

rendkívüli, 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: 20/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-án 

17.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Freund Tamás 

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

 Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

 Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Csekényi István polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 7 fő megjelent, 

3 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, 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 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


Városlőd Község Önkormányzat 93/2008. (XII. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 16-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ és Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség között kötött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása 

tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ és Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség között kötött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyában. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az Együttműködési Megállapodás 

rendelkezéseiről. Előadta, hogy megkötését szoros egyeztetések előzték meg az Általános 

Művelődési Központ Igazgatójával, a végleges formátumot mindketten elfogadhatónak és 

alkalmazhatónak tartják. Elmondta, hogy a Megállapodás szigorú szabályokat tartalmaz a 

gazdálkodás menetére, intézésére vonatkozóan a tervezéstől a végrehajtáson át a 

beszámolásig, azonban az abban vázolt gazdálkodási rendszer véleménye szerint 

alkalmazható, és alkalmazása során az eddigiekhez képest jelentős költségmegtakarítást 

eredményezhet. 

Peidl Antalné önkormányzati képviselő előadta, hogy a városlődi óvoda eddig egy teljes évre 

szerezte be a szükséges takarító-, tisztítószereket, papírt és írószert. Kérdezte, hogy erre 

ezután is lesz-e lehetősége, vagy a szükséges eszközöket havonta kell igényelnie, ugyanis az 

óvodák esetében hónapról hónapra változik a takarító-, tisztítószer-, papír, írószer, stb. igény. 

Körjegyző válaszában előadta, hogy az Együttműködési Megállapodás rendelkezései – a 

képviselő-testületi jóváhagyást követően – az Általános Művelődési Központ összes 

tagintézményére és intézményegységére vonatkoznak, így a városlődi óvodára is, tehát tárgyi 

eszköz igényét ez az intézményegység is havonta jelenti le, azt a Körjegyzőség havonta szerzi 

be. Előadta még, hogy véleménye szerint a tagintézmény- és intézményegység vezetők kellő 

rálátással és tapasztalattal rendelkeznek a téren, hogy az általuk vezetett tagintézménynek, 

illetve intézményegységnek milyen, és mennyi tárgyi eszközre van szüksége az adott 

hónapban. Nyilvánvalóan senki nem várja el e vezetőktől, hogy az iskolák, illetve óvodák 

következő havi tárgyi eszköz szükségletét teljes pontossággal megállapítsák, ezért célszerű az 

előre láthatóan szükséges mennyiségnél – a rendszer alkalmazásának első időszakában – 

valamivel többet igényelni, hogy a működés problémamentesen biztosítható legyen. Ha az 

igényelt és leszállított tárgyi eszközök mennyisége meghaladja a tényleges felhasznált 

mennyiséget, nyilvánvalóan a következő havi igénylésnél már kevesebbre lesz szükség, mivel 

a fel nem használt mennyiség készletként a tagintézmény rendelkezésére áll. 



Polgármester előadta, hogy az első beszerzés-igényléskor több árajánlatot kér majd a 

körjegyzőség, amelyek közül természetesen a legkedvezőbbet választják. Fontos szempont a 

választásnál például, hogy melyik gazdasági társaság vállalja a kiszállítást. Előadta továbbá, 

hogy árajánlatokat a későbbiek során is kér majd a körjegyzőség, hogy a beszerzés mindig a 

legkedvezőbb áron és feltételekkel működhessen. 

Peidl Antalné önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a költségvetési terv összeállításakor a 

tagintézmény-, és intézményegység vezetőknek össze kell állítani a felújítási, beruházási 

terveket is? 

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy az Együttműködési Megállapodás szerint az ÁMK 

igazgatója a tagintézmény- és intézményegység vezetők javaslatainak figyelembevételével 

meghatározza azt a minimális költségvetést, amelyből az intézmény kizárólag a vonatkozó  

jogszabályok szerinti alapfeladatainak ellátásával működni képes. Ezt követően – a 

költségvetési mutatószámok ismeretében – javaslatot tesz az intézmény felújításának 

területeire, illetve a szükséges beruházásokra, az ezekhez szükséges költségvetés 

meghatározásával. Ennek biztosításáról pedig már a képviselő-testület dönt a költségvetés 

meghatározásával egyidejűleg. 

József Károly önkormányzati képviselő az ÁMK igazgatójától kérdezte, hogy jelent-e ez, és 

ha igen, mennyiben jelent nehézséget az Együttműködési Megállapodás szerinti gazdálkodási 

rend az intézménynek, illetve az Igazgatónak? 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója előadta, hogy az 

Együttműködési Megállapodásban foglaltak alkalmazása során az első időben nyilvánvalóan 

felmerülnek majd kisebb nehézségek, amelyeket meg kell oldani, de egy fél év elteltével már 

valószínűleg nem lesz probléma a működésben, addigra ezek a kisebb nehézségek is 

megoldódnak majd. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy az előzőekben arra próbált rákérdezni, 

hogy ez az intézmény működésében jelent-e többletfeladatot, amit nehezebben tudnak csak 

megoldani. 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója válaszában előadta, hogy 

bizonyos területeken jelent többletfeladatot, míg más területeken a feladatok csökkenése 

várható, így ezt vélhetően probléma nélkül képesek lesznek megoldani. A legnagyobb feladat 

a tagintézmény- és intézményegység vezetők havi elszámoltatása, illetve a beszerzés-

igénylések megszervezése lesz. 

Weisz Tibor önkormányzati képviselő kérdezte, hogy eddig a tagintézmény- és 

intézményegység vezetőknek milyen beszámolási kötelezettségük volt? 

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója válaszában előadta, hogy eddig 

kizárólag a negyedéves zárások idején kellett beszámolniuk, eközben csak az intézmény 

gazdasági vezetőjével egyeztettek a rendelkezésre álló pénzforrásokról. A beszámolókat is a 

gazdasági vezető készítette. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy ha az Együttműködési 

Megállapodásban foglaltak a tapasztalatok alapján módosításra, vagy kiegészítésre szorulnak, 

van-e lehetőség a módosításra, vagy kiegészítésre? 



Körjegyző válaszában előadta, hogy a jelenlegi eljárási rend szerint az Együttműködési 

Megállapodás bármikor módosítható. 

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

képviselő-testület az Általános Művelődési Központ és Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség 

között kötött Együttműködési Megállapodást hagyja jóvá. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 94/2008. (XII. 16.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Nevelési, 

Oktatási és Kulturális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 1.8. 

pontjában foglalt jogkörében eljárva az Általános Művelődési Központ és Városlőd-

Csehbánya Körjegyzőség között kötött, az Általános Művelődési Központ 

gazdálkodásának, munkaügyi feladatellátásának szervezéséről, bonyolításáról szóló 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános 

testületi ülést 18.15 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

 

 


