
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 

2010. április 27-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó nyilvános ülésére. 

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

4.) 

Javasolt napirend: 

1.) Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (zárszámadás). 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

2.) Előterjesztés a 2009. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely 

körjegyző 

3.) Előterjesztés Schell Antal, a Strand Büfé bérbeadására vonatkozó kérelméről. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

4.) Előterjesztés Pápai János könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelméről. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 
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5.) Előterjesztés hangfalak vásárlásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

 

Zárt ülés keretében: 

6.) Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

 Előadó: Csekényi István 

polgármester 

 

 

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

bejelenteni. 

Városlőd, 2010. április 21. 

 Csekényi István 

 polgármester 
 

 

Meghívottak: 

– Képviselő-testület tagjai 

– körjegyző 

– Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

– Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 



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: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről (zárszámadás). 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körjegyző a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról 

szóló rendelet-tervezetet és az önkormányzat 2009. évi költségvetésének szöveges értékelését, 

amely dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a fenti dokumentumokat tekintse át, tárgyalja meg és a 

rendelet-tervezetet fogadja el. 

 

Városlőd, 2010. április 21. 

 

 

 Csekényi István 

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

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 2009. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003. (XI. 27.) 

Korm. rendelet (Ber.) módosítását követően 2007. április 19-től hatályos 29/A. § (1) 

bekezdésének értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján 

végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót 

kell készíteni. Az alábbiak szerint ismertetem a 2009-ben lefolytatott belső- és külső ellenőrzések 

tartalmát: 

1. Belső ellenőrzések: 

a.) Városlőd Község Önkormányzat belső ellenőrzését 2008. január 1-től az Új Atlantisz 

Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Az Társulás Munkaszervezete által alkalmazott belső 

ellenőrök 2009. augusztus 24-e és szeptember 4-e között vizsgálták az Önkormányzat 2006., 

2007. és 2008. évi vagyongazdálkodását, amelyről a 99-6./2009. ügyiratszámú jelentést állította 

ki. A jelentésre a 01-751-4/2009. ügyiratszámú intézkedési tervet készítettem, amelyet a 

képviselő-testület a 67/2009. (IX. 15.) számú határozatával elfogadott. 

b.) A belső ellenőrzés a 2009. március 9-27-ig terjedő időszakban vizsgálta továbbá az 

önkormányzat a többcélú kistérségi társulás feladatainak ellátására igényelt normatívák 

felhasználásának szabályszerűségét. A vizsgált időszak a 2007/2008. valamint a 2008/2009. 

nevelési és tanév. Az ellenőrzésről a belső ellenőr a 42-2/2009. számú jelentést készítette, 

amelyre az ÁMK igazgatójával együtt a jelen előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervet 

készítettük. A tervben szereplő intézkedések mindegyikét végrehajtottuk. 

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás a 2009. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a 

66-16/2010. számú összefoglaló jelentést készítette, amely a fenti dokumentumok összegzését 

tartalmazza. Az összefoglaló jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. 

2. Külső ellenőrzések: 

Városlőd Község Önkormányzatánál a 2009. év során az alábbi kettő alkalommal tartottak külső 

ellenőrzést: 

a.) A Magyar Államkincstár az önkormányzathoz 2009. december 12-én beérkezett levelében 

tájékoztatott arról, hogy felülvizsgálta az önkormányzat 2008. évi központi költségvetésből 
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származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai, 

támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét. Ennek során több pontban az elszámolás 

módosítására és összességében 515 ezer forint és az ezt terhelő kamatok visszafizetésére hívott 

fel, amelyről a képviselő-testület több alkalommal is – 2009. december 8-i valamint 2010. február 

9-i ülésein – tárgyalt. Az ellenőrzésről összességében elmondható, hogy a megállapításait az 

önkormányzat elfogadta, a szükséges intézkedéseket megtettük, a jogtalanul igénybevett 

normatívát visszafizettük. 

b.) Az Oktatási Hivatal 2008. december 11-én vizsgálta az ÁMK városlődi Német Nemzetiségi 

Óvoda működését, amelynek során KDRI/18/1/2009. ügyiratszámú határozatában megállapította, 

hogy az intézmény megsértette a maximálisan felvehető létszámra, és a maximális 

csoportlétszámra vonatkozó közoktatási törvényi előírásokat, mivel ezeket túllépte. Az Oktatási 

Hivatal kötelezte az intézményt, hogy a jogellenes állapotot 2009. szeptember 1-ig szüntesse 

meg. 

Az Oktatási Hivatal 2009. október 15-én újravizsgálta az Óvoda működését, amelynek során 

KDRI/18/10/2009. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a működés a jogszabályi 

előírásoknak megfelel, így az eljárást további intézkedés nélkül lezárta. 

Egyéb belső- vagy külső ellenőrzés az Önkormányzat gazdálkodását, illetve feladatellátását nem 

érintette. 

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

áttekinteni és megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2009. évben 

lefolytatott belső- és külső ellenőrzésekről készített jelentések tartalmát megismerte, 

azokat elfogadja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. április 21. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 

 



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 Schell Antal, a Strand Büfé bérbeadására vonatkozó kérelméről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Schell Antal, 8445 Városlőd, Hunyadi utca 33. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy az adja bérbe számára a Strand Büfé épületét, ezzel magát a strandot, 

mint ingatlant vendéglátó üzlet üzemeltetése céljából. Schell Antal kérelmében előadta, hogy az 

épületet felújítaná, az ingatlant karbantartaná, amely így alkalmassá válna a vendégek fogadására. 

Kérelmében előadta, hogy a bérleti díj tekintetében csak „minimális” összegre, vagy ingyenes 

bérletre gondolt. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

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

áttekinteni és megtárgyalni. 

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schell Antal, 8445 Városlőd, 

Hunyadi utca 33. szám alatti lakos az Önkormányzat tulajdonában álló Strand Büfé 

bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 

Strand megnevezésű ingatlant az ingatlanon álló Strand Büfé megnevezésű épülettel 

együtt 2010. május 15. napjától határozatlan időre bérbe adja Schell Antal, 8445 
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Városlőd, Hunyadi utca 33. szám alatti lakos részére vendéglátóhely üzemeltetése 

céljából. 

A képviselő-testület a bérleti díjat ?,- Ft/hónap azaz ? forint/hónap összegben állapítja 

meg. 

A képviselő-testület a helyiség bérbeadásáról nevezett személlyel bérleti szerződést köt, 

amely jelen határozat mellékletét képezi. 

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

egyben felhatalmazza a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. április 21. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 



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: Pápai János könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelméről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Pápai János, érdi lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az lehetőség szerint 

támogassa, illetve biztosítsa könyvének kiadását, amelyet „Emlékek Városlőd sakkéletéről az 

ötvenes évekből” címmel írt. Pápai János két árajánlatot is kért különböző nyomdáktól a könyv 

nyomtatásának költségeire, amelyek – darabszámtól függően – 100-300 ezer forintos kiadást 

jelentenek. 

Pápai János kérelme, illetve az általa csatolt árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

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

áttekinteni és megtárgyalni. Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a képviselő-

testület elé: 

 a.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai János, érdi lakos 

könyvkiadás finanszírozására vonatkozó kérelmét elutasítja. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

b.) Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai János, érdi lakos „Emlékek 

Városlőd sakkéletéről az ötvenes évekből” címmel írt könyvének kiadását ?? 

darabszámban 2010. évi költségvetése terhére ?? összegben finanszírozza. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. április 21. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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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 hangfalak vásárlásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 

hangtechnikai felszerelések elavultak, több darab javíthatatlanul meghibásodott, alkalmatlanok az 

önkormányzati- és egyéb, önkormányzati épületben megtartandó rendezvényeken szükséges 

hangosítás biztosítására. Bármely rendezvényen az iskolától vagy egy zenekartól kölcsön kért 

hangtechnikai felszereléssel valósul meg a hangosítás, amely hosszú távon egyáltalán nem 

tekinthető megfelelő megoldásnak. 

Szükséges lenne egy olyan felszerelés megvásárlása, amellyel a konferanszok, az énekek, a 

zenelejátszó berendezésről szóló zene, vagy kisebb zeneszámok hangosítása könnyen megoldható 

lenne. Szükséges lenne továbbá az, hogy a felszerelés rendelkezésre álljon mind kültéri, mind a 

nagyteremben tartott rendezvényeken, így több hangfal vásárlása indokolt. Az előzetes 

tájékoztatások alapján a szükséges hangtechnikai felszerelés hozzávetőlegesen 350 ezer forintba 

kerülne, amely tartalmaz kettő darab aktív ládát a kültéri rendezvények hangosításához, kettő 

darab passzív ládát, amely mind a nagyteremben, mind kültéren monitorhangfalként használható, 

egy darab 4-6 sávos keverőt az aktív hangfalak paramétereinek beállításához valamint a 

hangfalállványokat, illetve kábeleket. A passzív hangfalak meghajtásához az önkormányzat 

„Shiva” márkájú keverőerősítője elegendő, míg a nagyteremben található „Best of” márkájú 

hangfalak meghajtása az önkormányzat „Behringer Europower” márkájú 16 sávos 

keverőerősítőjével történhetne. Ezzel biztosítva lenne mind a nagyterembeli, mind a kültéri 

rendezvények alapvető hangosítása. 

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

megtárgyalni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése terhére 

háromszázötvenezer forint keretösszegben hangtechnikai felszerelést vásárol a kültéri és 
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a Művelődési Ház nagytermében megrendezésre kerülő rendezvények hangosításának 

biztosításához. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Városlőd, 2010. április 21. 

 

 Csekényi István 

 polgármester 

 



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: Horváth Tiborné által benyújtott fellebbezés elbírálása. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 42. 

szám alatti lakos 2010. február 25-én átmeneti segély megállapítására vonatkozó kérelmet 

nyújtott be az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy lakása életveszélyes állapotban van, 

a tűzfal kidől, önerőből megjavíttatni nem tudja. Kérelmező 28.500 Ft összegű rendelkezésre 

állási támogatásban és 22.500  Ft összegű családi pótlék támogatásban részesül havonta, férje az 

önkormányzatnál dolgozik. Sok a havi kiadása a vízdíj 3-4.000 Ft, a villanyszámla 6.500 Ft, a 

kábeltévé díja 2.070 Ft, jövedelmük a megélhetésre kevés, fia iskolába jár. Az előző indokok 

alapján kéri az átmeneti segélyt. 

Horváth Tiborné kérelmét a 01-268-2/2010. ügyiratszámú, 2010. március 8-án kelt 

határozatommal elutasítottam, mert megállapítottam, hogy a kérelmező nincs létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, családja rendszeres pénzellátásban, ezen belül 28.500,- 

Ft/hó rendelkezésre állási támogatásban, 23.300,- Ft/hó összegű családi pótlékban, 60.235 Ft/hó 

munkabérben, és 7.540 Ft összegű lakásfenntartási támogatásban részesül. 

Horváth Tiborné a fenti számú határozat ellen 2010.03.16-án fellebbezést nyújtott be 

hivatalomhoz az alábbi indokokkal: 

Férje munkabéréből lakástartozás miatt annyit levonnak, hogy csak 40.000 Ft-ot kap kézhez. A 

havi kiadások mellett, alig tudja biztosítani a család megélhetését. A házhoz szükséges anyagokat 

nem tudja megvenni, mert nincs rá pénze. Nem érti, hogy miért utasították el már több kérelmét, 

egyébként is visszatérítendő kölcsönt kért. Házuk bármikor összedőlhet, segítséget kér, nincs 

hová mennie a gyerekekkel. Amennyiben az önkormányzat nem segít, kénytelen máshová 

fordulni, mert nem fog a szabad ég alá menni a gyerekekkel, kéri a mielőbbi intézkedést. 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

4/2008. (VII. 15.) rendeletének 14. §-a szabályozza az átmeneti segély nyújtásának feltételeit az 

alábbiak szerint: 

„(1) A polgármester e rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben az Sztv. 45. § 

(1) és (4) bekezdéseiben meghatározott esetekben átmeneti segélyt nyújt annak a személynek, 

akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.” 
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Az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény fent hivatkozott 45. 

§ (1) és (4) bekezdései a következőkről rendelkezik: 

„45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 

részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti 

tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 

… 

(4) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.” 

Az idézett rendelkezés értelmében átmeneti segély annak állapítható meg, aki létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzd. Az Sztv. 45. §-ának (4) bekezdése egyfajta iránymutatást is ad arról, hogy kit 

indokolt átmeneti segélyben részesíteni, ahol szintén a létfenntartást veszélyeztető körülményről 

rendelkezik. Álláspontunk szerint a lakás-felújítási probléma nem minősül létfenntartást 

veszélyeztető helyzetnek, főként úgy, hogy a család rendszeres ellátásban részesül. A család egy 

főre jutó havi jövedelme a kérelem beadásának időpontjában és jelenleg is 37.345 Ft, amely 

összeg meghaladja az átmeneti segélyre való jogosultsági összeghatárt. 

A fentiek értelmében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a fellebbezést elutasítani, és 

határozatomat hatályában fenntartani szíveskedjen. A határozati javaslat az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek szerinti tartalommal szíveskedjen 

határozatot hozni. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 



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 

Ügyiratszám: 01-           /2010. Tárgy: másodfokú határozat 

Ügyintéző: Baumgartner Andrea Viktória   

H A T Á R O Z A T  

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tiborné (születési név: Horváth 

Eszter, születési hely, idő: Ajka, 1970. 09. 04., anyja neve: Horváth Eszter), 8445 Városlőd, Pille 

utca 42. szám alatti lakos által, Városlőd Község Polgármesterének 01-268-2/2010. 

ügyiratszámú, átmeneti segély megállapítását elutasító döntése ellen határidőben benyújtott 

fellebbezését megvizsgálta, és 25/2010. (IV. 27.) számon meghozta a következő 

határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község Polgármesterének 01-268-

2/2010. ügyiratszámon kiadott átmeneti segély megállapítását elutasító határozatát 

helybenhagyja, egyúttal Horváth Tiborné fellebbezését elutasítja. 

A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye. 

A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Veszprém Megyei Bíróságtól 

(8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.) lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított 

harminc napon belül. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 42. szám alatti lakos 2010. február 25-én átmeneti 

segély megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be Városlőd Község Önkormányzatához. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy lakása életveszélyes állapotban van, a tűzfal kidől, önerőből 

megjavíttatni nem tudja. Kérelmező előadta, hogy 28.500 Ft összegű rendelkezésre állási 

támogatásban és 22.500  Ft összegű családi pótlék támogatásban részesül havonta, férje az 

önkormányzatnál dolgozik. Sok a havi kiadása a vízdíj 3-4.000 Ft, a villanyszámla 6.500 Ft, a 

kábeltévé díja 2.070 Ft, jövedelmük véleménye szerint a megélhetésre kevés, fia iskolába jár.  
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Városlőd Község Polgármestere átruházott hatáskörben az átmeneti segély kérelmet a 2010. 

március 8-án kelt, 01-268-2/2010. számú határozatával a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 45. § (1) bekezdésében, valamint 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 4/2008. (VII. 10.) rendelete (továbbiakban Rendelet) 14. § (1) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozva elutasította, mert az eljárás során megállapította, hogy kérelmező és férje 

rendszeres pénzellátásban és lakásfenntartási támogatásban részesül, a családban az egy főre jutó 

havi jövedelem 37.345 Ft, ezáltal a család nincs létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetben. 

Horváth Tiborné az elutasító határozat ellen törvényes határidőn belül, 2010. március 16-án 

fellebbezést nyújtott be, azzal az indokkal, hogy férje munkabéréből lakástartozás miatt annyit 

levonnak, hogy csak 40.000 Ft-ot kap kézhez. A havi kiadások mellett, alig tudja biztosítani a 

család megélhetését. A házhoz szükséges anyagokat nem tudja megvenni, mert nincs rá pénze. 

Előadta még, hogy nem érti, hogy miért utasították el kérelmét, egyébként is visszatérítendő 

kölcsönt kért. Házuk bármikor összedőlhet, segítséget kér, nincs hová mennie a gyerekekkel. 

Leírta, hogy amennyiben az önkormányzat nem segít, kénytelen máshová fordulni, mert nem fog 

a szabad ég alá menni a gyerekekkel, így kéri a mielőbbi intézkedést. 

 

Az Sztv. 45. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt 

nyújt.  

 

Hivatkozott jogszabály (4) bekezdése alapján elsősorban azokat a személyeket indokolt 

átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon 

nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, 

elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése alapján Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

átmeneti segélyben részesíti az Sztv. 45. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a 

személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

 

Az eljárás során a Képviselő-testület megállapította, hogy Horváth Tiborné Városlőd Község 

Önkormányzatától havonta 28.500 Ft összegű rendelkezésre állási támogatásban részesül, férje, 

Horváth Tibor Városlőd Község Önkormányzatánál közcélú munkára vonatkozó 

munkaszerződéssel dolgozik, havi nettó munkabére 60.235 Ft. Az Sztv. 4. § (1) bekezdés d) pont 

db) alpontját figyelembe véve egy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodniuk, a gyermek 

után járó családi pótlék összege 23.300 Ft.  

 

Fentiek alapján a család összjövedelme 112.035 Ft, továbbá kérelmező havonta 7.540 Ft összegű 

lakásfenntartási támogatásban részesül. Az elvégzett számítások alapján a család egy főre jutó 

jövedelme 37.345 Ft. 

 

Fentiek alapján a Képviselő-testület megállapította, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme 

(37.345 Ft) meghaladja az átmeneti segélyre vonatkozó jogosultsági értékhatárt (28.500 Ft), így a 



vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a család megélhetése a rendszeres 

pénzellátásokkal biztosítva van.  

 

A Képviselő-testület figyelembe véve azt a tényt is, hogy Horváth Tiborné a Képviselő-testület 

58/2009. (VIII. 18.) számú határozatában felajánlott építőanyagot nem fogadta el házának 

karbantartására, továbbá kérelmező a Rendelet 14. § (1) bekezdése alapján kamatmentes szociális 

kölcsönre nem jogosult, a rendelkező részben foglaltak szerint Városlőd Község Polgármestere 

határozatának helybenhagyásával egyidejűleg a fellebbezést elutasította.  

 

A határozat a fentiekben ismertetett jogszabályokon kívül a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 122. §-ában 

foglaltakon alapul.  

A Képviselő-testület hatáskörét a Ket. 107. § (1) bekezdése, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (2) bekezdése 

biztosítja. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ötv. 11. § (3) bekezdése és a Ket. 109. §-a biztosítja.  

A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentességét az Sztv. 16. §-a biztosítja.  

 

 

Városlőd, 2010. április 27. 

           

 

 

Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

   

 

 

 

 Csekényi István Dobosi Gergely  

 polgármester körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 42. 

2. Irattár 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2010. április 27-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, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 4/2010. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-én 17.00 

órakor megtartott nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Dr. Baráth Emőke 

 Freund Tamás 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán 

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők   

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

dr. Ádám Renáta, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség adóügyi ügyintézője 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

 

Napirend előtt jelen volt: 

 dr. Ádám Renáta, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség adóügyi ügyintézője 

Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és 

a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a 

testület határozatképes. 

A nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot fogadja el. 
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A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 19/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 27-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

(zárszámadás). 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

2.) Előterjesztés a 2009. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés Schell Antal, a Strand Büfé bérbeadására vonatkozó kérelméről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

4.) Előterjesztés Pápai János könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelméről. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

5.) Előterjesztés hangfalak vásárlásáról. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

NAPIREND ELŐTT 

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az adóügyekkel foglalkozó kollégája – mióta 

az adóügyek intézését átvette előző kollégájától – több problémára hívta fel figyelmét. Előadta, 

hogy a legnagyobb gond a nyilvántartásban található, és az összes többi probléma is erre 

vezethető vissza. Sajnálatos módon az előző adóügyi ügyintéző – aki már nem dolgozik a 

Körjegyzőség állományában – rengeteg hibát vétett a nyilvántartások vezetésében, kezelésében. 

Mint az utóbb kiderült több tételt rossz névre, vagy rossz adónemre könyvelt, adózók neveit 

keverte össze, az adózók közül néhány személyt több nyilvántartási számon is nyilvántartott, de 

olyan is előfordult, hogy egy adózót nem tartott nyilván, így követhetetlenné vált a kirótt adók, 

illetve az ezeket terhelő pótlékok megfizetése, esetleges behajtása. Sajnos az ügyfelekkel való 



kapcsolattartása is hagyott kívánni valót maga után, mind a jogszabályi előírások betartása terén, 

mind a kapcsolattartás emberi oldalát tekintve. Körjegyző elmondta, hogy több alkalommal 

kioktatta arról, hogy minden egyes ügyféli bejelentésről jegyzőkönyvet vegyen fel, azonban ezt 

kizárólag akkor tette, ha épp ellenőrizte, más esetben szóban intézte az adóügyeket, amelynek 

következtében saját belátása szerint bizonyos tételeket eltörölt, míg másokat nem, erről azonban 

határozat egy esetben sem született határozat. Sok esetben bizonyos adó- vagy pótlékelőírások 

törlése csak a helyi rendszerben történt meg, azonban a következő állományfrissítésnél az 

illetékes okmányiroda újraküldte a régi – törlés előtti – adatot, így az ügyfél a reklamáció után 

törölt előírást újra és újra megkapta. Előfordult az is, hogy az állományfrissítések, vagy a 

számítógép más problémája miatt késve került kiküldésre a gépjárműadóról szóló értesítő, 

amelyben értelemszerűen a befizetés határidejét is ki kellett tolni, azonban a kolléganő ezt az 

adóprogramban nem állította át, így a következő félévben szinte mindenkinek pótlékot számított 

fel. 

Körjegyző felkérésére dr. Ádám Renáta adóügyi ügyintéző tájékoztatta a képviselő-testületet az 

adónyilvántartások további problémáiról. Előadta, hogy a vállalkozók nem kaptak fizetési 

meghagyást az iparűzési adó megfizetésének kötelezettségéről, így több vállalkozó nem is fizetett 

iparűzési adót. Elmondta, hogy az elmúlt pár hónapban sok ügyfél kereste meg azzal, hogy az 

évek során több alkalommal próbáltak egyeztetni az előző adóügyi ügyintézővel az adó- és 

pótlékelőírások problémáiról, téves előírások törléséről, amelyekhez magukkal vitték a befizetést 

igazoló bizonylatokat is, de a megoldások – a fentiek miatt – mindig csak időszakosak voltak, 

végleges, megnyugtató megoldást soha nem sikerült találni. Ezekből fakadóan többen vitatják az 

előírt pótlékok, illetve egyes adótételek jogosságát, hivatkozva arra, hogy ők a közölt 

adóelőírásokat minden esetben határidőben megfizették. E természetes személyek és vállalkozók 

közül többen kérelemmel fordultak az adóhatósághoz a kivetett és vitatott adóterhek törlésére. 

Körjegyző előadta, hogy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó kérdésekben, 

adóelőírásokban, fizetési kedvezmények biztosításában ő jogosult dönteni. A befolyó összeg 

azonban az önkormányzat bevétele, amiről a képviselő-testület rendelkezik, így ezért tartotta 

szükségesnek tájékoztatni a testületet a kialakult helyzetről. Elmondta, hogy véleménye szerint az 

önkormányzatnak és a községnek igen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a vállalkozókat 

megtartsa, esetleg új vállalkozókkal tudja bővíteni az adózók sorát, amelyhez viszont 

elengedhetetlen az adóhatóság konstruktív, partneri hozzáállása. Ha tehát minden áron arra 

törekedne a körjegyzőség, hogy az utolsó fillérig behajtsa a vállalkozók és magánszemélyek 

kirótt, de vitatott adó- és pótléktartozását, valószínűleg több vállalkozó tenné át székhelyét más 

településre, ami azt eredményezné, hogy jelentős mértékben csökkenne az önkormányzat 

adóbevétele, és ezzel sokkal nagyobb kár keletkezne, mint aminek elhárítására törekedett. 

Körjegyző előadta, hogy véleménye szerint a követendő eljárás a konstruktív hozzáállás, azaz ha 

valamely vállalkozó bizonyítani tudja, hogy próbált egyeztetni az adóügyi ügyintézővel, de az 

vélhetően a nyilvántartás összevisszasága miatt végleges megoldást nem eredményezett, úgy 

célszerű a vitatott összeg behajtásáról lemondani, elismerve az ügyfél igazát. Ez természetesen 

nem jelenti azt, hogy bárkinek bármilyen tartozását el lehetne engedni, kizárólag csak a kellően 

megalapozott kérelmek esetében, ha az ügyfél már előzőleg is próbált egyeztetni az 

adóhatósággal. 



Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy egyetért a fentiekben elmondottakkal, 

de véleménye szerint nagy körültekintéssel kell eljárni a kintlévőségek elengedésekor, és nem 

szabad, hogy a helyi lakosok úgy értsék, hogy ez alanyi jogon jár. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint nagyon fontos, hogy az 

önkormányzat meg tudja tartani adózóit, mert ez nagyon fontos a költségvetés stabilitásának 

fenntartásához. Ehhez pedig konstruktív, együttműködő önkormányzati adóhatóságra van 

szükség, akinek néha engedményeket is kell tennie. Előadta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy az 

adóügyintézés színvonala éveken keresztül meglehetősen rossz visszhangot váltott ki a helyi 

lakosság körében, és az eredményessége is bőven hagyott kívánni valót maga után. A cél most 

viszont az, hogy ezt a jelenlegi adóügyintéző és a körjegyző helyrehozza. 

Körjegyző előadta, hogy az adóügyintézés problémái megoldódni látszanak, ehhez természetesen 

sok munkára van még szükség. Elmondta, hogy a jelenlegi adóügyi ügyintézővel jól tud együtt 

dolgozni, míg ez az előző ügyintézőről nem mondható el. Ez természetesen körjegyző felelőssége 

is, de véleménye szerint képtelenség volt eredményes munkavégzésre bírni volt kollégáját, ahhoz 

szinte a teljes napi munkaidőben mellette kellett volna állni. Ez azonban megváltozott, amely 

minden bizonnyal gyors eredményt is produkál majd. 

Alpolgármester elmondta, hogy egyetért körjegyző véleményével és a felvetett, alkalmazandó 

eljárással. Fontos azonban, hogy ennek legyen kontrollja, így kérte körjegyzőt, hogy a lefolytatott 

eljárások összesített eredményéről adjon tájékoztatást egy megfelelő határidőben. 

Körjegyző válaszában elmondta, hogy legkésőbb ez év szeptember 15-ig részletesen beszámol a 

lefolytatott eljárások összesített eredményéről, az elfogadott és elutasított kérelmekről, illetve az 

elengedett kintlévőségek összegéről. 

Polgármester a vitát lezárta. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Beszámoló Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

(zárszámadás). 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet az 

önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Elmondta, hogy az új adóügyi 

ügyintéző és a körjegyző együttes munkájával vélhetően több adóbevételre számíthat a képviselő-

testület ez évben. 



József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy kielégítőnek tartja az önkormányzat 

költségvetési gazdálkodását és az elért eredményeket. 

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

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló beszámolót fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 



2.) Napirend: Előterjesztés a 2009. évi belső és külső ellenőrzések összefoglaló jelentéséről. 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester felkérésére körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a 2009. évi belső és külső 

ellenőrzések eredményéről, az azokra készített intézkedési tervekről, illetve a megtett 

intézkedésekről. Ezt követően 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 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 20/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2009. évben 

lefolytatott belső- és külső ellenőrzésekről készített jelentések tartalmát megismerte, 

azokat elfogadja. 

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

Felelős: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés Schell Antal, a Strand Büfé bérbeadására vonatkozó kérelméről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester előadta, hogy Schell Antal már többször kereste őt a Strand Büfé bérbeadásával 

kapcsolatban. Többször kérte, hogy a bérlet kérelmezése előtt egyeztessen a szomszéddal, mert 

ez eddig minden esetben problémát jelentett a büfé korábbi működése során. A kérelmező sajnos 

nem egyeztetett a szomszéddal. Előadta még, hogy véleménye szerint – figyelembe véve az 

egyéb önkormányzati ingatlanokat, helyiségeket bérlők helyzetét, érdekeit – nem elfogadható, 

hogy a Strand Büfét bérleti díj nélkül adja bérbe az önkormányzat. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy véleménye szerint sem elfogadható, hogy 

az önkormányzat bérleti díj nélkül adja bérbe a helyiséget. Arról azonban lehet szó, hogy – mint 

egyéb helyiségek bérbe adásánál – az önkormányzat a helyiség felújításának meghatározott 

összegű költségeit betudja a bérleti díjba. 



Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy nem tudja, hogy kérelmező hogyan 

akarja felújítani a helyiséget, mert a balesetéből adódóan nem tudja használni a jobb kezét, 

továbbá a lába is sérült, így biceg, fizikai munkára jelen állapotában alkalmatlan. A másik 

probléma, hogy vélhetően semmi pénze nincs, amiből a felújításokat, illetve büfé indításának 

egyéb költségeit tudná finanszírozni. 

Polgármester előadta, hogy ő is úgy tudja, hogy a kérelmező rossz anyagi helyzetben van. Egy 

üzlet indításának költségei is sokszor több tízezer forintot emésztenek fel, nem beszélve arról, 

hogy a büfé felújítása és a közegészségügyi előírásoknak való megfeleltetése is nagyobb összeg, 

amit kérelmezőnek finanszíroznia kell. Elmondta, hogy nem látja annak esélyét, hogy ezeket a 

költségeket is számba véve kérelmező nyereségesen, a bérleti díj fizetési kötelezettségének is 

eleget téve tudja üzemeltetni. 

Körjegyző előadta, hogy az is probléma, hogy az üzletet kizárólag vállalkozóként tudná 

üzemeltetni a kérelmező, ő azonban nem rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, így mindenek 

előtt azt kellene kiváltania. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület – amennyiben az előterjesztésben b) pont alatt 

szereplő határozati javaslatot kívánja elfogadni – havonta 20.000 forint összegű bérleti díjat 

állapítson meg, továbbá rendelkezzen arról, hogy a szükséges és igazolt felújítási költségeket 

100.000 forint összegig a bérleti díjba betudja. Elmondta még, hogy a szükséges szerződések 

előkészítése előtt még egyeztetni szükséges kérelmezővel, mert nem biztos, hogy a képviselő-

testület által meghatározott feltételekkel egyáltalán elfogadja. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester szavazásra bocsátotta az 

előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot 0 szavazattal, 

10 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította. 

A polgármester ezt követően a fenti kiegészítésekkel szavazásra bocsátotta az előterjesztésben b) 

pont alatt szereplő határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben b) pont alatt szereplő határozati javaslatot a fenti 

kiegészítésekkel 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 21/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 

Strand megnevezésű ingatlant az ingatlanon álló Strand Büfé megnevezésű épülettel 

együtt 2010. június 1. napjától határozatlan időre bérbe adja Schell Antal, 8445 

Városlőd, Hunyadi utca 33. szám alatti lakos részére vendéglátóhely üzemeltetése 

céljából. 

A képviselő-testület a bérleti díjat 20 000,- Ft/hónap azaz húszezer forint/hónap 

összegben állapítja meg. 



A képviselő-testület a helyiség bérbeadásáról nevezett személlyel bérleti szerződést köt, 

amely jelen határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület a bérelt helyiségen, illetve az ingatlanon elvégzett szükséges, és 

igazolt, értéknövelő felújítások költségeit a bérleti díjba 100 000 forint összeghatárig 

betudja. 

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

egyben felhatalmazza a bérleti szerződés képviselő-testület nevében történő aláírására. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés Pápai János könyvkiadás támogatására vonatkozó kérelméről. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet Pápai János 

érdi lakos kérelméről. Előadta, hogy kérelmező a megküldött kéziratának kiadásának 

finanszírozását kérte az önkormányzattól, amely az 50-es példányszám esetén is több, mint 100 

ezer forintba kerülne. Polgármester előadta, hogy az önkormányzat feladatának tekinti a 

településről írt hasznos könyvek, tanulmányok kiadásának támogatását, de ez a könyv rendkívül 

szűk területet és igen szűk időtartamot, mindössze 2-3 évet ölel fel, a jelenlegi sakkéletről pedig 

mindössze pár sorban tesz utalást. Elmondta, hogy elképzelhetőnek tartja a kézirat kiadásának 

támogatását, de a teljes finanszírozást nem. 

Körjegyző elmondta, hogy elolvasta a kéziratot, amely véleménye szerint leginkább a kérelmező 

sakk eredményeit tartalmazza, a falutörténeti kitekintései elenyészők. Előadta, hogy Pápai János 

telefonon arról tájékoztatta, hogy elképzelése szerint az 50-es példányszám esetén 10 darabot 

reprezentációs célra lehetne szétosztani, 10 darabot ő maga megvásárolna, míg a maradék 30 

darabot a városlődi általános iskola árusíthatná 1 000 forintos darabáron, így a kiadás 

finanszírozása az önkormányzatnak „csak” 60 ezer forintjába kerülne. Körjegyző előadta, hogy a 

probléma természetesen az, hogy egyrészt az önkormányzatnak a teljes összeget elő kell 

finanszíroznia, másrészt pedig egyáltalán nem biztos, hogy a 30 darab – épp a téma szűk 

körűsége miatt – elkelne. 

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő elmondta, hogy a téma valóban 

meglehetősen szűk, igazi falutörténeti értékeket nem mutat be, így a kiadás teljes finanszírozása 

véleménye szerint nem indokolt. 



Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő előadta, hogy ő sem támogatja a kiadás teljes 

finanszírozását, azonban elképzelhetőnek tartja, hogy az önkormányzat valamekkora összeggel 

azért támogassa kérelmező munkáját. 

Polgármester elmondta, hogy egyetért a fenti hozzászólással, és javasolta, hogy a képviselő-

testület az alábbi mondattal kiegészítve fogadja el a határozati javaslatot: 

„A képviselő-testület a könyv kiadását azonban szükség szerint, erre irányuló kérelem esetén 

támogatja, amelyről a kérelem beérkezését követő ülésén dönt.” 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a fenti mondattal kiegészítve 

szavazásra bocsátotta az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot. 

A képviselő-testület az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot 10 szavazattal, 

0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 22/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pápai János, érdi lakos 

könyvkiadás teljes finanszírozására vonatkozó kérelmét elutasítja. 

A képviselő-testület a könyv kiadását azonban szükség szerint, erre irányuló kérelem 

esetén támogatja, amelyről a kérelem beérkezését követő ülésén dönt.  

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

5.) Napirend: Előterjesztés hangfalak vásárlásáról. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt időkben nagyon sok problémát 

jelentett a rendezvények megfelelő hangosításának megoldatlansága, az, hogy egyes Művelődés 

Házban szervezett rendezvényeken kölcsönkért hangtechnikai eszközökkel volt csak megoldható 

az énekek, beszédek, táncműsorok zenéinek hangosítása. Ez hosszútávon nem jelenthet 

megoldást. 



Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő elmondta, hogy neki és az általa vezetett 

tánccsoportnak is sok gondja akadt már próbáik, illetve fellépéseik során, mert nehezen találtak 

olyan lejátszót, illetve erősítőt, amely megfelelő lett volna a hangosításhoz. Előadta, hogy 

véleménye szerint olyan megoldásban kell gondolkodni, hogy a hangtechnikai felszerelést ne 

kelljen mozgatni, azaz rendelkezésre álljon egy komplett felszerelés a Művelődési Házban, illetve 

egy mozgatható, amit a kültéri rendezvényeken lehetne használni. Így megelőzhető lenne, hogy a 

Művelődési Házban lévő felszerelés egyes elemei eltűnjenek, illetve feleslegesen amortizálódjon 

a szállítások közben. 

Weisz Tibor alpolgármester előadta, hogy valóban az lenne a célszerű, ha két komplett, 

egymástól függetlenül működtethető hangtechnikai felszerelést vásárolna az önkormányzat. 

Elmondta, hogy részt kíván venni a további egyeztetésben, illetve a vásárlásban. 

Körjegyző előadta, hogy az előzetesen bekért ajánlatok alapján két különálló megfelelő minőségű 

hangtechnikai felszerelés a határozati javaslatban szereplő 350 ezer forintból nem vásárolható, ha 

ilyet kíván vásárolni a képviselő-testület, akkor magasabb összeget kell a költségvetésből 

biztosítania. 

Polgármester előadta, hogy a fentieknek megfelelően a 350 ezer forint helyett 500 ezer forintos 

keretösszeget állapítson meg a képviselő-testület. 

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

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fenti módosító indítvánnyal módosítva fogadja 

el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 

0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Városlőd Község Önkormányzat 23/2010. (IV. 27.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetése terhére 

háromszázötvenezer forint keretösszegben hangtechnikai felszerelést vásárol a kültéri és 

a Művelődési Ház nagytermében megrendezésre kerülő rendezvények hangosításának 

biztosításához. 

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

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 



Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő 6.) napirendi pont 

tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) a) pontja szerint 

kizárólag zárt ülésen történhet, mivel önkormányzati hatósági ügy. 

A fentieknek megfelelően polgármester a nyilvános testületi ülést 18.45 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester körjegyző 


