
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 Csehbánya Község Önkormányzata és Városlőd 

Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek tagjait a képviselő-testületek 

2009. május 26-án (kedd) 18.00 órakor 

megtartandó nyilvános, együttes ülésére. 

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

tér 4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség Alapító Okiratának 

módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Csehbánya). 

 Előadó: Huiber György 

polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Városlőd). 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

4.) Előterjesztés a TEUT pályázatban való részvételről. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 
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5.) Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjainak 

kiegészítésére. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

6.) Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjainak 

kiegészítésére. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

  körjegyző 

7.) Előterjesztés a városlődi Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

8.) Szóbeli előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatójának 

megkeresése kapcsán. 

 Előadó: Csekényi István 

  polgármester 

  Holczer Gábor 

  ÁMK igazgató 

9.) Szóbeli előterjesztés az óvodai jelentkezésekről. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

10.) Szóbeli előterjesztés a képviselő-testület 37/1999. (IV. 29.) Ökh.sz. határozatának 

megerősítéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2009. május 21. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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 Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

(továbbiakban: Törvény) 2009. január 1-jén lépett hatályba, amely a költségvetési szervek – 

így Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség – státusza és működése tekintetében meglehetősen sok 

változást, illetve változtatási kényszert hozott, ahogy tette azt az Általános Művelődési 

Központ tekintetében is. 

A Törvény 44. § (4) bekezdése kötelez bennünket arra, hogy az intézmény Alapító Okiratát 

2009. június 1-ig a jogszabály előírásai szerint módosítsuk. Kötelez bennünket továbbá arra 

is, hogy a Pénzügyminiszter 8008/2008. tájékoztatójában meghatározott, 2010. január 1-jétől 

alkalmazandó szakfeladat rend szerinti tevékenységek átsorolásait – szintén az Alapító Okirat 

módosításával – 2009. szeptember 30-ig elvégezzük és bejegyeztessük. 

A fentieknek megfelelően elkészítettem az Alapító Okirat módosításának javaslatát, amelyet a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változattal együtt jelen előterjesztéshez 

mellékelek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az okirat módosításait szíveskedjenek 

áttekinteni és megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testületek elé: 

……………. Község Önkormányzat …./2009. (V. 26.) számú határozata: 

…………… Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Az Alapító Okirat módosítása, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

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

Felelős: …………………. 

 polgármester 

Határidő: 2009. június 8. 

Városlőd, 2009. május 21. 
 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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Tárgy: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékelésről. 

Előadó: Huiber György polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A körjegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést, amely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület az átfogó értékelést tekintse át, tárgyalja meg fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé: 

Csehbánya Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Huiber György 
 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Csehbánya, 2009. május 21. 

 Huiber György Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 

CSEHBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 

e-mail:csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról 

szóló átfogó értékelésről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A körjegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést, amely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Javasoljuk, hogy a képviselő-testület az átfogó értékelést tekintse át, tárgyalja meg fogadja el. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2008. május 21. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 
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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 a TEUT pályázatban való részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési 

és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának 

részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet ismételten lehetőséget biztosít a 

települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására, 

mégpedig 50 %-os mértékben. 

Mint az a képviselő-testület előtt is ismeretes településünk közútjainak egy része 

meglehetősen rossz állapotban van, így mindenképp felújításra szorul. Sajnálatos módon – 

egyéb fizetési kötelezettségeink teljesítése miatt – a tavalyi évben nem tudtunk útfelújítást 

végrehajtani, illetve e tekintetben pályázatot benyújtani. Ebben az évben azonban 

lehetőségünk lenne erre, főképp azért, mert a pályázat éven áthúzódó megvalósítási 

lehetőséget biztosít, így a jelenlegi költségvetési megtakarítás kiegészíthető a jövő évben 

várhatóval, amellyel mér célszerű benyújtani támogatási igényünket. 

Álláspontom szerint a folyamatos útfelújítás az önkormányzatnak nem csak lehetősége, 

hanem bizonyos szinten kötelezettsége is. A község lakossága évente körülbelül 10 millió 

forint gépjárműadót fizet az önkormányzat büdzséjébe, amely után jogosnak mondható az az 

elvárása, hogy megfelelő minőségű utakon tudjon közlekedni, legalább a településen belül. 

Sajnos a helyi önkormányzatok anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy a beszedett 

gépjárműadó teljes részét útfelújításra, útépítésre fordítsák, de lakossági panaszok elkerülése-, 

a település infrastruktúrájának-, összképének javítása érdekében elengedhetetlen bizonyos 

részét erre a célra fordítani. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület rendelje el az önkormányzat TEUT pályázatban történő 

részvételét 3 millió forint önrésszel, összesen 6 millió forint támogatási igénnyel, amit 2009-

2010. évi költségvetése terhére biztosít. A fenti költségen kívül az önkormányzatot terhelné 

még 336 ezer forint tervezési költség, amelyre a pályázat sajnos nem terjeszthető ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és 

megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 
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valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát a határozat mellékletét képező tervben szereplő 

önkormányzati belterületi közutak felújítására nyújtja be. 

A képviselő-testület a pályázati önrész összegét három millió forintban állapítja 

meg, amelyet – a támogatás elnyerése esetén – 2009. évi és 2010. évi költségvetése 

terhére a pályázati cél megvalósítására előirányoz. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 

amelynek költségeit legfeljebb háromszáznegyvenezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2008. május 21. 

 

 

 Csekényi István 

 polgármester 



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 a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjainak 

kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy, hogy Piltz Marianna (8445 Városlőd, 

Petőfi u. 21.) a városlődi szavazatszámláló bizottsági tisztségéről lemondott.  Lemondására 

való tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási 

(Szavazatszámláló) Bizottság tagjait kiegészítse. 

A Képviselő-testület által megválasztottak megbízatásának időtartama a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A hivatkozott törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi Választási 

Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni. 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés 

alapján, amely szerint a tisztséget vállalja – a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint 

egészítse ki a Helyi Választási (Szavazatszámlálási) bizottságot: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és 

Bódi Jánosnét (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 21. 
 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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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 a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjainak 

kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy, hogy Nyitrai Melinda (8445 Városlőd, 

Hunyadi u. 17.) a városlődi szavazatszámláló bizottsági tisztségéről (póttagságáról) 

lemondott.  Lemondására való tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a Helyi 

Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjait kiegészítse. 

A Képviselő-testület által megválasztottak megbízatásának időtartama a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A hivatkozott törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi Választási 

Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni. 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés 

alapján, amely szerint a tisztséget vállalja – a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint 

egészítse ki a Helyi Választási (Szavazatszámlálási) bizottságot: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és 

Schell Józsefné (8445 Városlőd, Kolostor u. 13.) 

a bizottság póttagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 21. 
 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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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 a városlődi Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bódi Jánosné (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a városlődi Kisebbségi Helyi Választási/Szavazatszámláló Bizottságban betöltött tisztségéről 

lemondott. Lemondására való tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a 

Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjait kiegészítse. 

A hivatkozott törvény értelmében a kisebbségi választáson közreműködő Helyi Választási 

Bizottság tagjaira (póttagjaira) a Helyi Választási Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles 

indítványt tenni. 

Fentiek értelmében indítványozom – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, 

mely szerint a tisztséget vállalja – hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint 

egészítse ki a Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot. 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Bódi Mónikát (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2009. május 21. 
 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

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


Városlőd Község Önkormányzat és 

Csehbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testületei 

 

2009. május 26-i 

nyilvános, együttes ülésének anyaga 



Városlőd Község Önkormányzat és 

Csehbánya Község Önkormányzat 

Képviselő-testületei 

8445 Városlőd, Templom tér 4. 

Szám: 9/2009. 

 7/2009.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületeinek 2009. május 26-án 18.00 órakor megtartott nyilvános, együttes 

üléséről. 

Jelen voltak: 

CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

RÉSZÉRŐL: 

 

 Huiber György polgármester 

 Springmann Mihály alpolgármester 

 Migray Ákos 

 Straub Dávid és 

 Szolnoki Gyula önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Horváth Attila önkormányzati képviselő 

 VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

RÉSZÉRŐL: 

 Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán és 

 Peidl Antalné önkormányzati képviselők 

 Távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők 

 



MEGHÍVOTTAK: 

Dobosi Gergely körjegyző 

Földvári Erzsébet, Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Horváth Iván, Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Holczer Gábor, Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Staub Ildikó, ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Óvoda mb. vezetője 

A MEGHÍVOTTAK KÖZÜL MEGJELENT, ÉS MINDEN NAPIRENDI PONT 

TÁRGYALÁSÁNÁL JELEN VOLT:  

Dobosi Gergely körjegyző 

Holczer Gábor, Általános Művelődési Központ Igazgatója 

Csekényi István polgármester – az együttes testületi ülés vezetője – köszöntötte a nyilvános, 

együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy 

Városlőd Község Önkormányzatának képviselői közül 8 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, 

Csehbánya Község Önkormányzatának képviselői közül 5 fő megjelent, 1 fő pedig távol 

maradt, így a képviselő-testületek határozatképesek. 

A nyilvános, együttes testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő javasolt 

napirendet fogadják el. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 

8 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 33/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testületei 2009. május 26-i nyilvános, együttes ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség Alapító Okiratának 

módosításáról. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Csehbánya). 

 Előadó: Huiber György polgármester 

  Dobosi Gergely körjegyző 

3.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Városlőd). 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 



4.) Előterjesztés a TEUT pályázatban való részvételről. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

5.) Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

6.) Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

7.) Előterjesztés a városlődi Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

8.) Szóbeli előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatójának 

megkeresése kapcsán. 

 Előadó: Csekényi István polgármester 

  Holczer Gábor ÁMK igazgató 

9.) Szóbeli előterjesztés az óvodai jelentkezésekről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

 Holczer Gábor ÁMK igazgató 

10.) Szóbeli előterjesztés a képviselő-testület 37/1999. (IV. 29.) Ökh.sz. 

határozatának megerősítéséről. 

 Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi javaslatot 5 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellet, a 23/2009. (V. 26.) számú határozatával elfogadta. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség Alapító Okiratának 

módosításáról. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket a jogszabályi környezet 

változásáról, az új jogszabályi követelményekről, majd ezt követően Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség Alapító Okiratának módosításáról. 

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

Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását fogadják el. 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 

8 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 34/2009. (V. 26.) számú határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Az Alapító Okirat módosítása, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 Határidő: 2009. június 8. 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett 

és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Csehbánya Község Önkormányzat 24/2009. (V. 26.) számú határozata: 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd-Csehbánya 

Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Az Alapító Okirat módosítása, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változata jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 Határidő: 2009. június 8. 

2.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Csehbánya). 

Előadó: Huiber György polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Huiber György polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Csekényi István polgármester javasolta, hogy 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el. 

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

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Csehbánya Község Önkormányzat 25/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Huiber György polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

 Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi 

végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről (Városlőd). 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Csekényi István polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy Városlőd Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja 

el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 35/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2008. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést 

elfogadja. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István polgármester 

 Dobosi Gergely körjegyző 

 Határidő: azonnal 



4.) Napirend: Előterjesztés a TEUT pályázatban való részvételről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Csekényi István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati kiírás részleteiről, 

valamint arról, hogy felkért egy tervezőt a tervezési folyamat megkezdésére, illetve árajánlat 

készítésére. A pályázatban az Táncsics utca jobb oldali része, azaz a 300. hrsz. alatti utca, a 

teljes Pápai utca valamint a Kossuth utca 369. hrsz. alatti mellékutcája szerepelne felújítandó 

belterületi útként. Előadta, hogy a tervezés költsége a sajnos a pályázat keretein belül nem 

számolható el, azt az önkormányzatnak egy az egyben saját forrásból kell finanszíroznia, 

amely 336 ezer forintos többletkiadást jelent. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint mindenképp 

támogatandó az útfelújítás gondolata, a polgármesternek azonban arra kell törekednie, hogy 

ha valóban megvalósulhat a felújítás, akkor az tartós, minőségi munkával történjen, még 

akkor is, ha ez esetleg többe kerül. 

Polgármester válaszában kifejtette, hogy egyetért a képviselő véleményével, és csak olyan 

társaságoktól kér majd ajánlatot, akikről tudja, hogy minőségi munkát végeznek. 

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a szükséges önrész rendelkezésre áll-

e, illetve nem veszélyezteti-e a pályázat megvalósítása az önkormányzat működését? 

Polgármester előadta, hogy a pályázat megvalósítása szükség esetén két év költségvetéséből is 

finanszírozható, illetve amennyiben az iskola felújítására benyújtott pályázat esetlegesen nem 

nyer, az arra szánt önrész összege teljes egészében ennek a pályázatnak a finanszírozására 

fordítható. 

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

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el, ezzel döntsön a TEUT 

pályázatban történő részvéte mellett. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 36/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 

részvételét az egyes 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célú, 

valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletben kiírt „Települési 

önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” 

című pályázatban. 

A képviselő-testület a pályázatát a határozat mellékletét képező tervben szereplő 

önkormányzati belterületi közutak felújítására nyújtja be. 

A képviselő-testület a pályázati önrész összegét három millió forintban állapítja 

meg, amelyet – a támogatás elnyerése esetén – 2009. évi és 2010. évi költségvetése 

terhére a pályázati cél megvalósítására előirányoz. 



A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges terveket a FŐÚT Építőipari 

és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) készítteti, 

amelynek költségeit legfeljebb háromszáznegyvenezer forint összegben 2009. évi 

költségvetése terhére megfizeti. 

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

intézkedések megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

 Határidő: azonnal 

5.) Napirend: Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 37/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és 

Bódi Jánosnét (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

 Határidő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés a városlődi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 38/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságát kiegészíti és 

Schell Józsefné (8445 Városlőd, Kolostor u. 13.) 

a bizottság póttagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

 Határidő: azonnal 

7.) Napirend: Előterjesztés a városlődi Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 39/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 számú 

szavazókör Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Bódi Mónikát (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely  

 körjegyző 

 Határidő: azonnal 



8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatójának 

megkeresése kapcsán. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

 Holczer Gábor ÁMK igazgató 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Általános Művelődési Központ 

Igazgatója levelében arról értesített, hogy több szülő írásban kérte, hogy a leendő első 

osztályos gyermekeik számára biztosítsák az iskola 7 órai nyitását, illetve a 16 óráig tartó 

nyitva tartását, azaz a gyermekek 7 óráról 16 óráig tartó felügyeletét. Az Igazgató Úr leírta, 

hogy ennek a kérésnek a teljesítése részükről szervezési feladatok megoldását, valamint 

további ügyeleti- és túlóradíjak kifizetését vonná maga után, amelyhez viszont az 

önkormányzat döntése, illetve további pénzügyi forrás biztosítása szükséges. 

(Az Igazgató Úr levele, illetve a szülők írásbeli kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint a szülők kérése teljesíthető, főként azért, mert a 

szülők közül sokan korán reggel járnak dolgozni, vagy csak késő délután érnek haza, és a 

gyermekek felügyeletét nem tudják megoldani, ami komoly problémákhoz vezethet a szülők 

munkahelyein. Az pedig nyilvánvalóan nem célja az önkormányzatnak, hogy megnehezítse – 

az amúgy is nehéz és bizonytalan helyzetben – a városlődi lakosok munkavállalását. 

Polgármester előadta továbbá, hogy azt azonban a jelenlegi költségvetési helyzetben nem látja 

megoldhatónak, hogy a pedagógusok részére további ügyeleti- és túlóradíjakat fizessen ki az 

önkormányzat. 

Holczer Gábor, az ÁMK igazgatója előadta, hogy elfogadja azt az álláspontot, hogy az 

önkormányzat nem tud több ügyeleti- és túlóradíjat kifizetni a pedagógusoknak, azonban arra 

kérte a képviselő-testületet, hogy a további ügyeletet ne neki kelljen elrendelne, hanem 

lehetőség szerint a képviselő-testület kérje meg a pedagógusokat erre. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, régebben létezett olyan lehetőség, hogy az 

iskola igazgatója heti két órában elrendelhette a pedagógusok munkavégzését, ügyeleti- vagy 

túlóradíj kifizetése nélkül. Elmondta, hogy tisztában van vele, hogy ez a lehetőség már nincs a 

munkáltató kezében, de mégis valami hasonló, kvázi ingyenes munkavégzésre kellene 

felkérni a pedagógusokat. 

Weisz Tibor alpolgármester előadta, hogy emlékszik arra az időszakra, amikor az iskola 

igazgatója Tóvári Lajos volt. Ebben az időben minden pedagógus délután négy óráig 

dolgozott az iskolában, szükség szerint napközit, felkészítő foglalkozásokat vagy 

sportfoglalkozásokat tartottak, de minden esetben felügyeltek a gyermekekre. Ezzel szemben 

most azt lehet látni, hogy a pedagógusok fél kettő környékén már a hazafelé tartó buszra 

indulnak, délelőtt pedig többen kilenc óra körül, vagy csak később érnek be az iskolába. És 

mindemellett az önkormányzat rengeteg pénzt fizet ki ügyeleti- és túlóra díjakra. Előadta, 

hogy egyetért József Károly önkormányzati képviselő véleményével, miszerint fel kellene 

kérni a pedagógusokat, hogy vállalják el ingyen a gyermekek felügyeletét. 

Freund Tamás önkormányzati képviselő előadta, hogy a pedagógusok munkaideje is heti 40 

óra, azonban ebből csak 22 óra az, amit kötelezően oktatásra kell fordítani. Ebből jönnek még 

le az órakedvezmények, amellyel mindenki rendelkezik, tehát átlagban egy pedagógus heti 

19-20 órát tanít, az e feletti óraszámot pedig túlóra keretében, megfelelő díjazásért. A 

vonatkozó munkaügyi jogszabályok pedig megengedik azt, hogy a pedagógusok otthon 

készüljenek fel az óráikra, így nagy átlagban elmondható, hogy – tisztelet a kivételnek – nem 



is töltenek több időt a munkahelyükön, mint a kötelező óraszám. Előadta, hogy ez a gyakorlat 

véleménye szerint sem jó. 

Holczer Gábor ÁMK igazgató előadta, hogy véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, 

hogy a képviselő-testület a tanévzáró értekezlettel egy időben, testületi ülés keretében 

tárgyalna erről a pedagógusokkal, felvetve az előző ötleteket, és megkérdezné az ő 

véleményüket. 

Polgármester előadta, hogy egyetért az Igazgató Úr javaslatával. Javasolta, hogy a képviselő-

testület 2009. június 16-án 17 órai kezdettel tartson testületi ülést e napirend pontról, amelyre 

hívja meg az ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusait. E javaslatot 

polgármester szavazásra bocsátotta. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

9.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az óvodai jelentkezésekről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

 Holczer Gábor ÁMK igazgató 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a következő, 2009/2010-es nevelési évre 

az ÁMK városlődi Német Nemzetiségi Óvodába összesen 69 gyermek szülője jelentkezett 

felvételre. Az Általános Művelődési Központ Alapító Okirata alapján ezen 

intézményegységbe legfeljebb 60 gyermek vehető fel 3 csoportba, így értelemszerűen 9 

gyermek felvételét el kellene utasítani. A probléma azonban az, hogy az óvoda vezetője a 

2006/2007-es és a 2008/2009-es nevelési években az óvoda felvételi körzethatárán kívül lakó 

gyermekek felvételéről döntött (2 fő a 2006/2007-es, 1 fő pedig a 2008/2009-es nevelési 

évben), annak ellenére, hogy ezekben az években is túljelentkezés volt az 

intézményegységben. Az intézmény Alapító Okirata szerinti felvehető maximális 

gyermeklétszám ellenére az intézményegység-vezetője a 2006/2007-es és a 2007/2008-as 

nevelési évben mégis 67, míg a 2008/2009-es nevelési évben 72 gyermeket vett fel az 

óvodába. Az Oktatási Hivatal 2009. februárjában ellenőrzést tartott a fenti 

intézményegységben, amelynek során természetesen megállapította, hogy az óvoda vezetője 

jogsértően vett fel több gyermeket az Alapító Okiratban megengedettnél, ezért kötelezte a 

jogsértés megszüntetésére. Tekintettel arra, hogy a 2009/2010-es nevelési évre való 

beiratkozáskor 69 gyermek szülője jelezte beíratási szándékát, az óvoda megbízott vezetője – 

különösen ügyelve az Oktatási Hivatal kötelezésére – bizottságot szervezett a felvételi javaslat 

elkészítésére, amely úgy döntött, hogy 9 gyermek felvételét – figyelemmel a közoktatási 

törvény 65. §-ában foglaltakra el kell utasítani. Az óvoda megbízott vezetője a közoktatási 

törvény vonatkozó rendelkezéseit szem előtt tartva, a bizottság javaslata alapján döntött a 

felvételekről, egyben arról, hogy a felvételi körzethatáron kívülről, Ajkarendekről a 

2006/2007-es nevelési évben felvett 2, és a 2008/2009-es nevelési évben felvett 1 gyermek 

2009/2010-es nevelési évre történő felvételét elutasítja. Az óvodavezető, illetőleg az 

intézmény igazgatója a döntést személyesen közölte az érintett szülőkkel, egyúttal felvételi 

lehetőséget kínált az Általános Művelődési Központ másik tagintézményében, ahol 

létszámhiány miatt biztosítható lenne a körzethatáron kívüli felvétel is. A szülők azonban nem 

fogadták el az óvodavezető döntését, és az Oktatási Hivatal – telefonon kapott – szakmai 

állásfoglalására való hivatkozással közölték, hogy a gyermekek felvételét a vezető nem 



utasíthatja el, mert már korábban felvételt nyertek. Közölték továbbá, hogy elutasító döntés 

esetén az Oktatási Hivatalhoz fordulnak jogorvoslatért. A fentiekből adódóan tehát a szülők – 

Oktatási Hivatal által állítólagosan megerősített – véleménye szerint gyermekeik felvételét az 

óvoda nem utasíthatja el, másik oldalról azonban az óvodába nem vehető fel az Alapító 

Okiratban megengedett létszámon felül gyermek, amely nem biztosítható az ajkarendeki 

gyermekek (akik sajátos nevelési igény miatt 5 főnek számítanak) elutasítása nélkül. 

Körjegyző előadta, hogy ezen ellentmondások tisztázása céljából megkereste az Oktatási 

Hivatalt annak érdekében, hogy adjon szakmai állásfoglalást arról, hogy jelen helyzetben az 

óvoda vezetője hogy tud jogszerűen eljárni. Az Oktatási Hivatal KDRI/1000-2/2009. számú 

szakmai állásfoglalásnak tekinthető levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 

közoktatási törvény 90. § (1) bekezdése értelmében a közoktatási intézményt fenntartó helyi 

önkormányzatnak meg kell határoznia, és közzé kell tennie az óvodák, iskolák működési 

(felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, 

iskola nem tagadhatja meg. Ezt a rendelkezést a tagintézményként működő óvodák, iskolák 

tekintetében is alkalmazni kell. A 65. § szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

történik. Tájékoztatásában a Hivatal előadta, hogy az óvodába a gyermek harmadik 

életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda 

esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - 

beleértve a 30. § (4) bekezdés alapján kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a 

gyermeket, aki a törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt 

biztosító óvoda). A kijelölt óvoda, ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda 

feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. Különbség van tehát az 

adott nevelési évben történő felvétel, illetve a korábbi nevelési évben történt felvétel, vagyis a 

már meglevő óvodai elhelyezés között. Ebből adódóan a 2006/2007-es, valamint a 

2007/2008-as nevelési évben felvett gyermekek óvodai elhelyezését az intézményvezető nem 

szüntetheti meg még akkor sem, ha az intézmény működési körzetén kívülről történt a 

felvétel. A közoktatási törvény óvodai elhelyezés megszűnésének eseteit felsoroló 74. § (1)-

(2) bekezdése a helyhiány miatti már meglevő jogviszony-megszüntetést nem ismeri el. A 

felvételi kérelmek elutasítása mindig az adott nevelési évben az óvodai felvételért jelentkező 

óvodáskorú gyermekekre vonatkozhat. Amennyiben az óvoda alapító okiratában 

meghatározott maximális felvehető gyermeklétszámot a már óvodába járó, illetve a 

jelentkezők összlétszáma meghaladja, az óvodavezetőnek felvételi bizottságot kell szerveznie, 

amely kizárólag az adott nevelési évben jelentkezőket utasíthat el - a fenntartó által 

meghatározott szempontok szerint (például GYES-en levő szülő gyermeke). Az Oktatási 

Hivatal levelében leírta még, hogy az önkormányzatnak, mint fenntartónak kötelezően 

ellátandó feladat az óvodai ellátás biztosítása, ezért óvodai túljelentkezés esetén is 

gondoskodnia kell az óvodai nevelésre jogosultak elhelyezéséről (például új csoportszobák 

kialakításával, új óvodai épületek kialakításával, egységes óvoda-bölcsőde létrehozásával). 

Körjegyző előadta, hogy arról az Oktatási Hivatal sajnos nem adott tájékoztatást, hogy a 

javasolt „új csoportszobák, új óvodai épületek kialakítását, esetleg egységes óvoda-bölcsőde 

létrehozását” az önkormányzat miből és hogyan finanszírozza. Körjegyző összefoglalva 

elmondta, hogy jelen helyzetben az ajkarendeki gyermekek felvétele jogszerűen nem 

utasítható el, azonban e nélkül nem kerülhető el a maximális gyermeklétszám feletti felvétel, 

így nem biztosítható a jogszerű működés. Kizárólag akkor lehetne tartani a maximum 60 

gyermekes létszámot, ha az óvoda vezetője 10 városlődi gyermek felvételét elutasítaná, 

amellett, hogy 3 (de létszámban 5) ajkarendeki gyermeket felvenne, ami természetesen 



meglehetősen éles ellentéteket és visszatetszést szülne a városlődi lakosok körében. Arról 

nem is beszélve, hogy az ajkarendeki gyermekek szülei vélhetően nem a városlődi iskolába 

fogják járatni gyermekeiket, de ha a városlődi gyermekeket elutasítja az óvodavezető, akkor 

az elutasítottakra sem számíthat az iskola. Ez pedig meglehetősen nagy bevételkieséshez 

vezethet. Ebből fakadóan megállapítható, hogy az óvoda vezetője nem tehet mást, mint az 

összes gyermeket felveszi, és vállalja az Oktatási Hivatal esetleges szankcióját. Sajnos az is 

valószínű, hogy a Hivatal e nevelési évben is ellenőrzi majd az óvoda működését, így 

ténylegesen elképzelhető, hogy az önkormányzatot valamilyen formában szankcionálja majd. 

Körjegyző kérte, hogy a képviselő-testület a tájékoztatást vegye tudomásul és fogadja el. 

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

testület a körjegyző előző tájékoztatását, ezzel az óvodai felvételek kapcsán kialakult 

helyzetet vegye tudomásul és fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a körjegyző tájékoztatását elfogadta. 

10.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a képviselő-testület 37/1999. (IV. 29.) Ökh.sz. 

határozatának megerősítéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt határozatában arról 

döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező belterületi 320/2. hrsz. alatti ingatlant 

elidegenítésre jelöli Vágner Rudolfné, 8446 Kislőd, Arany János utca 30. szám alatti lakos 

részére 110,- Ft/m
2
 áron. A képviselő-testület a határozatában arról is döntött, hogy az 

adásvételi szerződés megkötésével és bonyolításával dr. Henger István ügyvédet bízza meg. A 

határozat határideje 1999. szeptember 30-án lejárt. Vágner Rudolfné a határozatban foglaltak 

szerint a teljes vételárat megfizette, az ingatlant birtokba vette, és azóta – több, mint 10 éve – 

használja. Nemrég derült ki azonban, hogy az adásvételi szerződés valamilyen okból akkor 

nem köttetett meg, így a tulajdonos változás sem került átvezetésre az ingatlantulajdoni lapon. 

Tekintettel arra azonban, hogy Vágner Rudolfné valamilyen jogügyletet kíván az ingatlannal 

kapcsolatban végrehajtani szükségessé vált a mulasztás mielőbbi pótlása, azaz az adásvételi 

szerződés megkötése, amelyhez az ügyvédnek szüksége van arra, hogy a képviselő-testület 

korábbi (a jegyzőkönyvhöz csatolt) 37/1999. (IV. 29.) Ökh.sz. határozatát megerősítse. 

Körjegyző az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi, 37/1999. (IV. 29.) 

Ökh. sz. határozatában foglaltakat megerősíti, azaz a Városlőd belterületi 320/2. 

hrsz. alatti ingatlant elidegenítésre jelöli Vágner Rudolfné, 8446 Kislőd, Arany 

János utca 30. szám alatti lakos részére. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy vevő a vételárat a fenti határozat végrehajtása 

során az önkormányzatnak megfizette, így további követelése e tekintetben vevő 

felé nem áll fenn. 



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

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Csekényi István  

polgármester 

 Határidő: azonnal 

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

fentiek szerint előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és a határozati javaslatot 8 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 40/2009. (V. 26.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi, 37/1999. (IV. 29.) 

Ökh. sz. határozatában foglaltakat megerősíti, azaz a Városlőd belterületi 320/2. 

hrsz. alatti ingatlant elidegenítésre jelöli Vágner Rudolfné, 8446 Kislőd, Arany 

János utca 30. szám alatti lakos részére. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy vevő a vételárat a fenti határozat végrehajtása 

során az önkormányzatnak megfizette, így további követelése e tekintetben vevő 

felé nem áll fenn. 

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

egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés képviselő-testület nevében történő 

aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

polgármester 

 Határidő: azonnal 

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

ülést 20.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Huiber György 

 polgármester polgármester 

  Dobosi Gergely 

  körjegyző 


