
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
soros, nyílt üléséről

Az ülés helye:              Csabdi Község Önkormányzat, Könyvtár
2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Az ülés időpontja:       2020. július 14. 8:00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Huszárovics Antal polgármester

                                    Bokros Józsefné alpolgármester
Bakó Tibor képviselő
Stokbauer Jánosné képviselő
Szegedi Tibor képviselő
Ferenczik István képviselő
Vörös Magdolna képviselő

Távolmaradását előre jelezte:

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző
Rácz Éva jegyzőkönyvvezető

Huszárovics Antal polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a képviselő-testület 7 fő megjelenésével határozatképes. A kiküldött meghívóban 11 na-
pirendi pont szerepel. Szeretném javasolni, hogy vegyük fel 12. napirendi pontnak A telepü-
léskép védelméről szóló rendelet jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 13. napirendi pontnak
a Telekcsoport újraosztására vonatkozó csereszerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a módosított napirendi pontokat. 

Az ülésre javasolt napirendi pont:

1) A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) a Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszer-
zés” című pályázat keretében Multifunkciós traktor beszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fej-
lesztése” című MFP-OJF/2020 kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás lezárá-
sáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester



5) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi
adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

7) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) Ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár 2019. évet vizsgáló ellenőrzésének 
megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó Közszol-
gáltatási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) A településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Telekcsoport újraosztására vonatkozó csereszerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri, hogy a képviselő-testület szavazzon a módosított napi-
rendről.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
31/2020. (VII.14.) számú határozata 
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döntés a képviselő-testületi ülés napirendjéről  

Csabdi  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2020.  július  14-i
képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása:

1) A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

2) a Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszer-
zés” című pályázat keretében Multifunkciós traktor beszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

3) a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fej-
lesztése” című MFP-OJF/2020 kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás lezárá-
sáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

4) a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

5) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

6) Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi
adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

7) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

8) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

9) Ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár 2019. évet vizsgáló ellenőrzésének 
megállapításairól
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

10) A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó Közszol-
gáltatási szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

11) Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

12) A településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyása
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Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

13) Telekcsoport újraosztására vonatkozó csereszerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

1. napirendi pont:
A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről

Huszárovics Antal polgármester: 
A veszélyhelyzet  során hozott  döntéseim az előterjesztés  mellékletét  képezik.  Tájékoztatlak
titeket a nagyobb munkákról: a csabdi műfüves pálya karbantartása és mind három játszótér
felújítása  megtörtént,  valamint  az  óvoda  udvar  felújítása  befejeződött.  A  Széphegyi  utca
kivitelezése  elkezdődött.  A  két  nagy  mennyiségű  csapadékvíz  nyomán  rendkívüli
intézkedésként vízelvezető árkok takarítása lett elvégezve sok helyen. A Béke utca és az Ady
utca  vízgyűjtőjének  a  levező  árka  meghibásodott  és  ezért  a  mai  napon  egy  vis  maior
pályázatnak az előzetes helyszíni bejárása fog megtörténni. 
A veszélyhelyzet alatti időszakban is tartottuk a kapcsolatot, így a döntésekről értesültetek.   

Hozzászólás a napirendi ponthoz: 

Bakó Tibor képviselő:
Szeretném jelezni, hogy az egyes területek elnevezésénél nehézséget okoz, hogy nem tudjuk,
hogy az adott terület hol található. Nagy segítség lenne, ha digitalizálva lenne a település tér-
képe, amin könnyen meg lehetne találni az adott helyrajzi számot. Ez felkerülhetne a felcsuti-
hivatal.hu honlapra.

dr. Sisa András jegyző
Nem tudjuk feltenni, mert eddig még nem lett digitalizálva a térkép, de tervező asszony már
dolgozik rajta. 

Ferenczik István képviselő:
A 11/2020. (VI.03.) számú határozattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a besorolás
következtében úgy változik meg a terület beépíthetősége, hogy akár nagy területű építményt is
lehet a területre építeni? 

Huszárovics Antal polgármester: 
A területnek új tulajdonosa van, akik egy családi biogazdaságot szeretnének létrehozni. Egy
nagyon szép épületet terveznek a területre. 

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon az a veszélyhelyzet
során hozott polgármesteri döntésekről.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
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A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
32/2020. (VII.14.) számú határozata 

a veszélyhelyzet során hozott polgármesteri döntésekről

Csabdi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  koronavírus  terjedésének
megakadályozása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során hozott polgármesteri döntéseket
megismerte és tudomásul vette, azok tartalmával egyetért. 

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

2. napirendi pont:
a Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” 
című pályázat keretében Multifunkciós traktor beszerzési eljárás lezárásáról

Huszárovics Antal polgármester: 
Tavaly is beadtuk ezt a pályázatot, idén is ez a tervünk, továbbra is a hó eltakarításhoz és az
útpadkák nyírásához szeretnénk használni.    

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics  Antal  polgármester  kéri  a  képviselő-testület,  hogy szavazzon a Magyar Falu
Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázaton
Multifunkciós traktor beszerzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
33/2020. (VII.14.) számú határozata 

a Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”
című pályázaton Multifunkciós traktor beszerzésére gazdasági szereplő kiválasztásáról

5



A Magyar  Falu  Program keretében  „Közterület  karbantartását  szolgáló  eszközbeszerzés”
című  pályázat  keretében  benyújtandó  pályázathoz  a  beszerzési  szabályzatnak  megfelelő
eljárás lefolytatását követően úgy dönt, hogy 

1.,  a Agrospic Kft. 2433 Sárosd, Nagyszőlő u. 8., adószám: 12581885-2-07., képviseli: Moór
Ferenc  ügyvezető).  nettó:  11.632.000,-Ft,  azaz  Bruttó  14.772.640,-Ft  összegű  ajánlatát
fogadja el és az elfogadott árajánlat alapján nyújtja be pályázatát.

2.,  A  pályázat  nyertessége  esetén  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont  szerinti
ajánlattevővel  a  közterület  karbantartását  szolgáló  eszköz  beszerzésére,  az  árajánlatban
megjelölt 11.632.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 14.772.640,-Ft díjon.

Határidő: azonnal

eszközbeszerzésre a pályázati döntést követő 15 nap

Felelős: polgármester

3. napirendi pont:
a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejleszté-
se” című MFP-OJF/2020 kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás lezárásáról

Huszárovics Antal polgármester: 
A pályázat keretében az óvoda kerítésének felújítását szeretnénk megvalósítani. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz:

Bakó Tibor képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy miért kerül a kerítésre xps, ami egy lábazati szigetelő anyag? 

Ferenczik István képviselő:
Az xps-re kerül a vakolat, így egyszerűbb vakolni a falat.

Huszárovics Antal polgármester: 
Ez egy technikai megoldás, van egy zsalukő lábazat, arra kerül 2 centiméter lépésálló xps,
csemperagasztó kerül rá és arra egy műgyanta réteg. 

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics  Antal  polgármester  kéri  a  képviselő-testület,  hogy szavazzon a Magyar Falu
Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című MFP-
OJF/2020 kódszámú pályázaton Óvoda kerítésének felújítására vállalkozó kiválasztásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
34/2020. (VII.14.) számú határozata 

a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése” című MFP-OJF/2020 kódszámú pályázaton Óvoda kerítésének felújítására

vállalkozó kiválasztásáról

A Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
című  MFP-OJF/2020  kódszámú pályázat  keretében  benyújtandó  pályázathoz  a  beszerzési
szabályzatnak megfelelő eljárás lefolytatását követően úgy dönt, hogy 

1.,  a Sallai László és Társa Kft. (2072 Zsámbék, Malomdűlő u. 3., adószám: 11986603-2-13.,
képviseli: Sallai László ügyvezető) 4.276.524,-Ft + Áfa, azaz bruttó 5.431.185,-Ft összegű
ajánlatát fogadja el és az elfogadott árajánlat alapján nyújtja be pályázatát.

2.,  A  pályázat  nyertessége  esetén  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont  szerinti
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére, az árajánlatban megjelölt 4.276.524,-Ft
+ Áfa, azaz bruttó 5.431.185,-Ft vállalkozói díjon.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre a pályázati döntést követő 15 nap

Felelős: polgármester

4. napirendi pont:
A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok jóváhagyása

Huszárovics Antal polgármester: 
Jogszabályi kötelezettség, hogy a vezetőknek az önkormányzat részéről, a Polgármesternek, a
Jegyzőnek, valamint a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének egy nyilatkozatot kell tennie.  

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület,  hogy szavazzon a belső kontroll-
rendszerről szóló nyilatkozat jóváhagyásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
35/2020. (VII.14.) számú határozata 

a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat jóváhagyásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. megtárgyalta Csabdi Község Önkormányzat Polgármesterének, valamint a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló közös nyilat-
kozatát, melynek tartalmát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

2. megtárgyalta a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének a belső kontrollrendszer működésé-
ről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2020. július 17.
Felelős: Polgármester

5. napirendi pont:
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója

Huszárovics Antal polgármester: 
A Felcsúti  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetési  beszámolója  a  Magyar
Államkincstárhoz  benyújtásra  került.  A  Közös  Hivatal  fenntartásában  érintett
tagönkormányzatokat egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása
kapcsán.

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület,  hogy szavazzon a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadás elfogadásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
36/2020. (VII.14.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadás elfogadásáról
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1.) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2019. évi

 bevételi főösszegét 138.467.867 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 128.517.825
Ft )

 kiadási főösszegét 134.697.174 Ft-ban
 maradványát 3.770.693 Ft-ban
 jóváhagyja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2019. évi maradvány össze-
gét 

a) változat: kéri a 2020. évi hozzájárulás összegébe beszámítani

b) változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára.
2. ) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Felcsúti Kö-
zös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó ellenőrzési jelentését tudomásul veszi.

3.  ) Csabdi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Felcsúti  Közös
Önkormányzati  Hivatal  vezetője  által  a  belső  kontrollrendszer  működéséről  szóló
nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester 

6. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi
adókból származó bevételek alakulásáról

Huszárovics Antal polgármester: 
Az elmúlt években egy nagy adóbehajtás történt a településen, több mint 100 fővel nőtt az
adózók  száma  a  telek  és  az  építményadónál,  ennek  következtében  jelentősen  nőtt  az
adóbevétele az önkormányzatnak. 
Egy vállalkozás adózása maradt el, de úgy tűnik, hogy ez az idei évben a tartozásukat sikerül
behajtani. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz:

dr. Sisa András jegyző:
A végrehajtásra kerülő összeg biztosítási intézkedésként rákerült az ingatlanra, nem tudja a
cég  a  tulajdonában  lévő  területet  eladni  addig,  míg  a  tartozását  nem rendezte.  Az  lehet
probléma, hogy a lejárt tartozást be tudjuk hajtani, viszont lesz egy olyan időszak, amire a
kivetett adót nem. Valószínűleg így is jelentős összeget tudunk majd behajtani. 

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon Az önkormányzati
adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek ala-
kulásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
37/2020. (VII.14.) számú határozata 

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét
képező, az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2019. évi feladatok ellátásáról és a
helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

7. napirendi pont:
Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

Huszárovics Antal polgármester: 
2019.  évben rendkívül  sikeres  évet  zárt  az  önkormányzat.  Igyekezetünk  a  megvalósítandó
beruházások mellett a pályázati lehetőségeket minél szélesebb körben kihasználni.

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon az Önkormányzat
2019. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
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Csabdi Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a

pénzmaradvány elszámolásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8. napirendi pont:
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Huszárovics Antal polgármester: 
Az állami támogatás pontos összegének ismeretében szükségessé vált a költségvetés módosí-
tása. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület,  hogy szavazzon a Felcsúti Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
38/2020. (VII.14.) számú határozata 

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

9. napirendi pont:
Ellenőrzési  jelentés  a  Magyar  Államkincstár  2019.  évet  vizsgáló  ellenőrzésének
megállapításairól
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Huszárovics Antal polgármester: 
Történt  egy  átfogó  pénzügyi  vizsgálat,  ami  nagyon  jó  eredményt  mutatott,  apróbb
problémákat találtak,  amik javításra kerültek.  A hivatal dolgozói jól végzik a munkájukat,
szeretném megköszönni Jegyző úrnak és a hivatal többi dolgozójának a munkáját, nagyon jó
kezekben van a település. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon a Magyar Állam-
kincstár ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
39/2020. (VII.14.) számú határozata 

a  Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.,  úgy  határoz,  hogy a  Magyar  Államkincstár  2019.  évet  vizsgáló  ellenőrzési  jelentését  az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi, 

2., megállapítja, hogy az ellenőrzés intézkedési terv készítését írta elő, mely az előterjesztés 2. sz.
mellékletét képezi.

 

Határidő: 2020. július 17.
Felelős: Jegyző

10. napirendi pont:
A  nem  közművel  összegyűjtött  folyékony  hulladék  elszállításához  kapcsolódó
Közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

Huszárovics Antal polgármester: 
Minden évben kell egy ilyen szerződést kötnünk. 

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.
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Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület,  hogy szavazzon A nem közművel
összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó Közszolgáltatási szerződés meg-
kötéséről.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
40/2020. (VII.14.) számú határozata 

A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó Közszolgálta-
tási szerződés megkötéséről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csabdi Község közigazga-
tási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
kötelező közszolgáltatás ellátása érdekében Közszolgáltatási szerződést köt az Euromax 2005
Kft.-vel. (8093 Lovasberény, József Attila utca 7.)   

Felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. napirendi pont:
Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról

Huszárovics Antal polgármester: 
A  törvényi  előírás  célja  az,  hogy  az  önkormányzat  rendelkezzék  a  tulajdonában  lévő
vagyonnal  való  gazdálkodáshoz  szükséges  adatbázissal,  továbbá  a  közvagyonról  vezetett
nyilvántartás  igazodjon  a  nemzetgazdaság  vagyoni  helyzetének  áttekintését  biztosító
információs rendszerhez.

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon Csabdi Község Ön-
kormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
41/2020. (VII.14.) számú határozata 

Csabdi Község Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csabdi Község Önkor-
mányzat és intézménye 2019. évi vagyonkimutatását jelen határozat 1.a és 1.b számú mellék-
letei szerint elfogadja.

Határidő: 2020. július 17.
Felelős: jegyző

12. napirendi pont:
A településkép védelméről szóló rendelet jóváhagyása

Huszárovics Antal polgármester: 
A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása kapcsán tartott egyeztetéseken nagyon
sokan részt tudtak venni, az egyeztetések nagyon hasznosak voltak, sok hasznos információ
elhangzott. . 

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon a településkép vé-
delméről szóló rendelet jóváhagyásáról. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
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Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről 
 (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

13. napirendi pont:
Telekcsoport újraosztására vonatkozó csereszerződés jóváhagyása

Huszárovics Antal polgármester: 
Önkormányzati kezelésű út helyzetének tisztázása miatt szükségessé vált az előterjesztésben
szereplő  ingatlanok  területének  újraosztása.  Az  érintett  ingatlanok  Tankó  András,  Bíró
Aranka és Csabdi Község Önkormányzat tulajdonában állnak.

Hozzászólás a napirendi ponthoz nem érkezett.

Szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:
Huszárovics Antal polgármester kéri a képviselő-testület, hogy szavazzon Telekcsoport újra-
osztására vonatkozó és csere szerződés jóváhagyásáról..

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt

A szavazás eredménye: 7 igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nélkül

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
42/2020. (VII.14.) számú határozata 

Telekcsoport újraosztására vonatkozó és csere szerződés jóváhagyásáról

Csabdi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Csabdi  község közigazgatási  területének
vonatkozásában - az alábbi döntést hozza:

1., Jóváhagyja a Csabdi külterületi 0115/5., 0115/6., 0115/8., 0115/9. és a 0115/11. helyrajzi
számú  ingatlanok vonatkozásában  Gyimesiné  dr.  Nyul  Beáta  ügyvéd  által  készített,  a
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  „Telekcsoport  újraosztására  vonatkozó  és
csere szerződés”-t, valamint annak mellékletét képező változási vázrajzot.

2., Felhatalmazza  a  polgármestert  a  1.,  pontban  meghatározott  szerződés  aláírására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huszárovics Antal polgármester
Határidő: 2020. július 31.
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