
Jegyzőkönyv  
 
 
 
Készült:      Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én                   
  17.00 órakor  kezdődő, rendkívüli  nyilvános ülésén , a Körjegyzőség  Csabdi 
  Kirendeltségének Hivatal hivatalos  helyiségében, 2064 Csabdi, Szabadság u.      
  44. szám alatt. 
 
 
 
Jelen vannak:                  Dr. Tankó Károly                          polgármester 
                Lődy József                                 alpolgármester 
                                          Ferenczik István                          képviselő 
                                          Molnárné Szegedi Irén                képviselő 
                                          Dr. Nándorfi Zoltán                      képviselő                                                                                                                                
                                 Radovics Károly                          képviselő 
                                                                  
 
 Tanácskozási joggal:  
        
                                         Dr. Petrin László                           körjegyző 
 
Meghívott:                        Kalmár László                               ÜB tagja 
   
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, a 7 fős 
Képviselő-testület- ből 6 fő jelen van. Tóth Mihály képviselő előre jelezte távolmaradását. 
 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyhangú igen szavazattal                             
(a szavazásnál 6 f ő képvisel ő volt jelen) határozathozatal mell őzésével az alábbi 
napirendet fogadta el. 
 

1./ Csabdi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési  rendelettervezet        
     benyújtása. 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat vagyonkataszter nyilvántartásával k apcsolatos szerz ődés  
     elfogadása. 
     Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző   
 
Dr. Tankó Károly polgármester ismerteti az 1./napir endi ponto t: 
 
Csabdi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezet        
benyújtása. 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) 
bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, 



valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat 
Képviselő-testülete elé. 

 A mellékelt rendelet tervezet: 

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-
vételével, 

- a Körjegyző irányításával 

került összeállításra. 

  

 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet 
tárgyalja meg, majd döntsön a 2012. évi költségvetés tárgyában. 

Felkérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi Kötelezettséget, 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a 
bizottság javaslatáról. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke :  A bizottság megtárgyalta a költségvetési 
rendelet tervezet. Módosító indítvánnyal él a bizottság a Képviselő-testület felé, hogy a 
költségvetésbe kerüljön betervezésre a képviselői tiszteletdíj, erről alkosson a testület 
rendeletet. 

Amennyiben a tiszteletdíj megállapításra kerülne, javasoljuk, hogy a képviselők  
mondjanak le és egy megadott cél felhasználására kerülne az összeg. Pld: iskola, óvoda, 
sport támogatása. 

Dr. Tankó Károly  polgármester: Személy szerint nem javaslom a képviselői tiszteletdíj 
megállapítását, mert nem bírja el a költségvetés, hiszen mindenki világosan láthatja, hogy több a 
kiadásunk, mint a bevételünk. Egyébként is közös célokat kell megfogalmazzunk, nem pedig egyéni 
döntésekkel elaprózni a község anyagi lehetőségeit. Ha konkrét célokat tűzünk ki arról együttesen 
kell döntenünk. 

 

Dr. Petrin László körjegyz ő: Tiszteletdíjat lehet betervezni,  ha nem veszi fel a képviselő, 
akkor annak nincs járulék vonzata. Lemondás esetén írásban kell lemondani róla. 
Amennyiben  úgy dönt a testület, hogy betervezi, erről rendeletet kell alkotni. A következő 
ülésre készítünk egy rendelet tervezetet a képviselői tiszteletdíjakról. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester:  Megköszönöm a bizottság elnökének tájékoztatását, 
felkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság által tett módosító indítványról 
döntsenek a képviselői tiszteletdíj tárgyában. 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  3 igen – 3 nem szavazatával                              
(a szavazásnál 6 f ő képvisel ő volt jelen)  nem született döntés a módosító indítvány 
ügyében a képviselői tiszteletdíj költségvetésbe történő betervezése tárgyában. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Szavazásra teszi fel a  2012. évi költségvetés tervezet 
tervszámainak elfogadását. 

 



 
Csabdi Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyhangú igen szavazattal                             
(a szavazásnál 6 f ő képvisel ő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

  Csabdi Községi Önkormányzat  
Képvisel ő- testületének 

13/2012. (II. 14.) számú határozata 
az 
  

Önkormányzat 2012. évi költségvetésér ől szóló rendelet- tervezetr ől    

  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy az előterjesztés és a 
rendelet- tervezet tervszámait jóváhagyja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a költségvetési rendeletet 
elfogadásra nyújtsa be. 

  

Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 Határidő: 2012. március 14. 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a stabilitási 
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, s 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyhangú igen szavazattal                             
(a szavazásnál 6 f ő képvisel ő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képvisel ő- testületének 

 
 14/2012. (II. 14.) számú határozata 

 
Csabdi Község Önkormányzata bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési 
kötelezettségeinek, a költségvetési évet követ ő három évre várható összegér ől 

  
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összege az előterjesztéshez csatolt táblázat 
szerint alakul. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 



 
2./ napirend: 
 
 Az Önkormányzat vagyonkataszter nyilvántartásával k apcsolatos szerz ődések   
     elfogadása. 
     Előterjeszt ő: Dr. Petrin László körjegyz ő   
 
Az Önkormányzatnak a tulajdonában lévő vagyontárgyakról a korábban 147/1992. (XI.6.) 
Korm. rendelet szerint elkészült  ingatlanvagyon-kataszter karbantartását és a vonatkozó 
jogszabályokban előírt statisztika elkészítését évről- évre folyamatosan el kell végeznie.  A 
fenti feladatok ellátásával megbízott  vállalkozó a  2011. évre  vonatkozó feladatokat nem 
hajtotta végre, többszöri egyeztetés és ígérgetés ellenére a teljesítés elmaradt. A 
vállalkozónak díjat nem fizettünk, mivel az évről évre megújított szerződés a 2011. évre 
vonatkozóan nem került aláírásra.  

A jogszabályokban előírt kötelezettségünk teljesítése érdekében másik vállalkozót 
kerestünk meg, aki településünkön kívül a kistérség nagy részében, ezen belül a 
Körjegyzőséghez tartozó települések esetében  teljes mértékben átveszi a tárgyi feladatok 
ellátását.  

A kérdéses vállalkozó tagja annak a fejlesztő csapatnak, akik a jelenlegi országosan 
használt szoftvert készítették és a megváltozott jogszabályok miatt az új, ez évben 
bevezetésre kerülő szoftvernek is a fejlesztői közé tartozik.   Az új szoftver megvásárlása 
megkerülhetetlen kiadás lesz az év elején. Költségkímélő megoldásként az a lehetőség 
kínálkozott, hogy amennyiben az új  szoftvert a Körjegyzőség veszi meg és azt mind az öt 
település használhatja önálló telepítésekkel, úgy közel a felét megtakaríthatjuk a 
kiadásoknak. A Székhely Felcsút informatikai fejlesztésekre betervezett 3 millió 
előirányzatába még belefér ez a tétel, így a többi négy település térítésmentesen jut a 
program használatához. Viszont az alábbiakban  jelzett megbízási szerződéseket már az 
Önkormányzatoknak külön- külön kell megkötnie. 

Tehát az új vállalkozó rohamléptekkel egyrészt elvégzi az elmaradt 2011. évi munkálatokat, 
másrészt pedig a 2012. évre vonatkozóan és azt követő évekre is folyamatosan vállalja a 
szükséges szakmai tevékenység ellátását.  Az előzőekből adódóan két szerződés 
megkötéséről van tehát szó.  A folyamatos munkavégzésre vonatkozó szerződés 
határozatlan  időre szól, amelyben pontosan rögzítettük  a vállalkozóra 
vonatkozó  felmondási  szabályokat is, valamint az Önkormányzat érdekeit védendő, a 
késedelmes és hibás teljesítés jogkövetkezményeit is meghatároztuk. Így nem fordulhat 
elő az a korábbi eset, amikor is az előző vállalkozó minden jogkövetkezmény nélkül 
cserben hagyhatta az Önkormányzatot. A szerződés tervezetek az előterjesztés 
mellékletét képezik. Az elfogadott Beszerzési Szabályzat szerint a beszerzés összege 
valamint az ellátandó feladat speciális jellege miatt  elegendő volt egy ajánlat bekérése. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatokat fogadja el. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester:  Felkérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-
tételi Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselőket a bizottság döntéséről. 

 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke :  A bizottság megtárgyalta az  ingatlanvagyon-
kataszter adatbázisának karbantartására  és a statisztika elkészítésére vonatkozó 
előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 



 

Dr. Tankó Károly polgármeste r megköszöni a bizottság elnökének tájékoztatását és kéri 
a  képviselő-testület döntését mindkét határozati javaslat vonatkozásában. 

 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képvisel ő-testülete egyhangú igen szavazattal                     
(a szavazásnál 6 f ő képvisel ő volt jelen) az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

                                             Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képvisel ő- testületének 
15/2011. (II. 14.)  számú határozata 

 Megbízási Szerz ődés  

jóváhagyása az Önkormányzat tulajdonában lév ő vagyontárgyak ingatlanvagyon-
kataszteri adatbázisának karbantartására  és a stat isztika elkészítésére  

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-
kataszteri adatbázisának karbantartására  és a statisztika elkészítésére  vonatkozó, az 
“ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla Király utca 3/a, képviseli: Illés György 
ügyvezető igazgató) gazdasági társasággal kötendő Megbízási Szerződést jóváhagyja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 
Megbízási Szerződés aláírására.  

  

Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 
  

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képvisel ő- testületének 

16/2011. (II. 14.)  számú határozata 

 Megbízási Szerz ődés  

jóváhagyása a 2011. évre vonatkozóan az Önkormányza t tulajdonában lév ő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisán ak karbantartására  és a 

statisztika elkészítésére   

  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a 2011. évre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában lévő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartására  és a statisztika 
elkészítésére  tárgyú,  az “ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla Király utca 3/a, 
képviseli: Illés György ügyvezető igazgató) gazdasági társasággal kötendő Megbízási 
Szerződést jóváhagyja. 

 

 



A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 
Megbízási Szerződés aláírására.  

  
Felelős:   Polgármester 

Határidő: azonnalCsabdi Községi Önkormányzat  
Képvisel ő- testületének 

16/2011. (II. 14.)  számú határozata 

 Megbízási Szerz ődés  

jóváhagyása a 2011. évre vonatkozóan az Önkormányza t tulajdonában lév ő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisán ak karbantartására  és a 

statisztika elkészítésére   

  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a 2011. évre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában lévő 
vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartására  és a statisztika 
elkészítésére  tárgyú,  az “ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft. (2510 Dorog, Béla Király utca 3/a, 
képviseli: Illés György ügyvezető igazgató) gazdasági társasággal kötendő Megbízási 
Szerződést jóváhagyja. 

 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti 
Megbízási Szerződés aláírására.  

  
Felelős:   Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a Polgármester úr megköszönte a 
megjelenést és 18. 45 órakor bezárta az ülést. 
 

Kmf. 
 
 

Dr. Tankó Károly                                          Dr. Petrin László 
polgármester                                                   körjegyző 

  
 


