
 Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én                 
17.00 órakor kezdődő, soron következő nyilvános ülésén, a Körjegyzőség                          
Csabdi Kirendeltségének  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 

                                                     Tóth Mihály                                 képviselő  

Tanácskozási joggal: 

                                                     Dr. Petrin László                         körjegyző 

Meghívott:                                 Kalmár László                               ÜB tagja 

                                                     Költő Zsuzsanna                          Falufejlesztési Biz. tagja 

Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-
testületből 7 fő jelen van. 

Javaslatot tesz a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására az alábbiak 
szerint:  

A 6./ napirendi pont:   

Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól szó rendelettervezet jogi egyeztetés miatt későbbi 
időpontban kerül megtárgyalásra. 

A 13./ napirendi pont: 

Autóbusz megálló előtti lefolyórács javítására beadott árajánlat kiválasztása  
okafogyottá vált, mert időközben felajánlás érkezett, hogy társadalmi munkában 
történne meg a javítás. 

A 8./ napirendi pont megtárgyalását  - a képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet tervezetet  a 4./ napirendi pontként tárgyalnánk, a költségvetési rendelet 
már ezen döntés alapján kerülne megtárgyalásra.  

Sürgősségi indítványként kéri megtárgyalni: 



A Szervezeti és Működési Szabályzat 23.§ (1) bekezdése alapján indítványozom, hogy 
a Képviselő-testület:  Folyószámlahitel felvétele című előterjesztést sürgősséggel 
vegye napirendre és tárgyalja meg.   
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítvány napirendre 
vételéhez az SZMSZ 23.§ (1) bekezdése alapján minősített többség szükséges.                  
Kérem döntésük meghozatalát 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál 7 fő képviselő volt jelen) számozott határozathozatal mellőzésével az 
alábbi napirendet fogadta el: 

 

  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

2./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

3./ Csabdi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló         
5/2011.(II. 14.)rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

4./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet       
megtárgyalása  

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

5./ Csabdi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6./ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás  szabályairól,  

     valamint a nem lakáscélú helyiségbérletéről szóló rendelet tervezet 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

7./ A települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjak       
módosítása  

  Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

8./ Önkormányzati szakfeladatok módosítása 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

9./ Közérdekű munkavégzés során megvalósítandó karbantartási      
feladatokról tájékoztatás 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

10./ A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási        
Megállapodásának módosítása   



Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

11/. Pedagógiai szakszolgálat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

12./ Csabdiért Közalapítvány 2011. I. félévi beszámolójának 
megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

13./ Folyószámla hitelfelvételről döntés  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 

Dr. Tankó Károly polgármester ismerteti az 1./ napirendi pontot: 

1./ napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatokról szóló  beszámolót.  

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
7 fő képviselő van jelen) számozott határozat meghozatala nélkül elfogadta a 
napirend szerinti beszámolót. 

2./ napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről (szóbeli)  

    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

- A zord időjárás miatt újabb 5 tonna útszóró sót rendeltünk. 

- A hóeltakarítást végző gép segítségével 2 hófúvást hárítottunk el. 

- A nagy hidegben az iskola előtt elektromos vezeték  meghibásodott, jeleztük a 
szolgáltató felé, aki a hibát másnap elhárította. 

- Vízóra elfagyás 4 helyen volt, a szolgáltató ezt kijavította. 

- Tájékoztatást kaptunk, hogy  ismét gallyazás lesz az elektromos vezetékek 
vonalán megnőtt fakoronák visszavágásával. 

- A hulladékszállításra vonatkozó 10 éves  szerződésünk március hónapban lejár, 
ennek meghosszabbítására felvettük  a  Saubermacher Kft.-vel a kapcsolatot.    
Ez azért szükséges, mert a Parlament még nem döntött az új 
hulladékgazdálkodási törvényről, és addig nem célszerű a pályáztatás.  

- Az iskolai és óvodai farsang rendben lezajlott. 

Kérem a képviselőket fogadják el a beszámolót.  



Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
7 fő képviselő van jelen) számozott határozat meghozatala nélkül elfogadta a 
napirend szerinti beszámolót. 

3./napirendi pont: Csabdi Község Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 5/2011.(II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosítása.  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2011. (II.14.) számú 
rendeletével 106.737 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2011. február 14-i ülésén 
fogadta el az Önkormányzat 2011.évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő 
állami támogatások, illetve az év közben történt események miatt indokolttá vált 
annak módosítása, az alábbiak szerint: 

Csabdi Község Önkormányzat többlettámogatást kapott a közszféra dolgozóinak 
bérkompenzációja, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyes szociális feladatok 
támogatása, ÖNHIKI támogatás, valamint a játszótér megépítéséhez EU-s forrás 
címén. Támogatás csökkenés a negyedik negyed év folyamán nem történt. A fenti 
állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár, az EU-s forrásról pedig az 
MVH  megküldte, mely alapján szükséges volt az előirányzatok módosítása.  

Átvezetésre kerültek továbbá: 

- a személyi juttatások, valamint azok járulékai között átcsoportosítás történt, 
- a dologi kiadások tekintetében az előirányzatok a várható teljesítéseknek 

megfelelően módosításra kerültek a tartalék terhére, mivel ezen a területen 
jelentős alul tervezés valósult meg, 

- népszámláláshoz kapcsolódó bevételek és kiadások, 
- szociális jellegű támogatások bevételei és kiadásai, 
- a játszótér beruházás bevételei és kiadásai, 
- a korábbi években felhalmozódott tisztázatlan függő kiadások (megközelítőleg 

13 MFt) egyéb költségek közötti elszámolásához a tartalék terhére előirányzat 
biztosítás, 

- az útfelújításhoz kapcsolódóan 2011. évre áthúzódó kiadások. 
A fentiek számszaki bemutatását a csatolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. 

Felkérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi Kötelezettséget, 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, és Falufejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassák a képviselőket a bizottságok döntéséről. 
 

Molnárné Szegedi Irén: A Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi 
Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke elmondja, a 
bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő –testületnek . 
 

Dr. Nándorfi Zoltán: Falufejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselő –testületnek . 

 



Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján és a 
bizottságok javaslata alapján a módosított előirányzatot és a rendeletet elfogadni. 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
7 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

7/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló                                                                         
5/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

A Polgármester szünetet rendel el és a rendeletet a Körjegyző kihirdeti a Körjegyzőség 
Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.  

 

4./napirendi pont:       A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló rendelet   megtárgyalása  

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, valamint 
költségtérítéséről a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 
rendelkezik. 

A Pttv. 15.§ (1) bekezdése alapján a képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem 
haladhatja meg a Ktv. 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az – 
1.000 és 2.999 lakosú település esetén – 1,3 mértékű szorzószám szorzatát, ami jelen 
esetben 1-tól 50.245.- Ft-ig terjedő összeg. 

A Pttv. 15. § (2) bekezdése szerint ha a képviselő bizottságnak tagja a tiszteletdíja az 
alapdíj maximum 45%-val emelhető. 

A Pttv. 15.§ (4) bekezdése szerint a bizottság elnökének a tiszteletdíja az alapdíjon 
felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával 
növelhető. 

A képviselő-testület a települési képviselőket és a bizottság nem képviselő-testületi 
tagját a fentieken túl a Pttv. 16.§-a alapján az alábbi természetbeni juttatásban 
részesítheti: 

a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök 
igénybevételére jogosító utazási bérlet, 

b) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy 
térítésmentes igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, 

c) a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése. 
 



A Pttv. 17.§ (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő 
képviselő részére megállapított tiszteletdíjat legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi 
időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanennyi időtartamra 
megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkenés, illetve a megvonás újra 
megállapítható.  

A képviselő költségeinek megtérítéséről a Rendelet 4.§-a rendelkezik.  

A leírtak alapján szíveskedjenek a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni.    

 
Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm  a körjegyző úr előterjesztését. 

A képviselői tiszteletdíj megszavazását nem támogatom. Az Önkormányzat 
költségvetése is mutatja, hogy a korábbi évek adósságát törlesztjük. Nincs biztosíték 
semmiféle támogatásra. Sokba kerül a volt jegyző végkielégítése is . 

Rossz szájíze lenne a lakosság körében annak, hogy a nehéz helyzetben lévő 
Önkormányzat tiszteletdíjat állapít meg a saját maga számára.  A  költségvetésben  
úgy terveztünk, hogy ha nem lesz tiszteletdíj, akkor ezzel az összeggel támogatnánk a 
sportot és kulturális  célt. 

Felkérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi Kötelezettséget, 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökét, és Falufejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassák a képviselőket a bizottságok döntéséről. 
 

Molnárné Szegedi Irén: A Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi 
Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke:  Szó sincs arról, 
hogy ezt a tiszteletdíjat valaki  fel is akarja venni. Ha most megszavazzuk és mindjárt 
le is mondunk róla a falu hiányát nem  növeljük. Kérdésem, hogy az ÖNHIKI 
jogosultságát befolyásolja-e a tiszteletdíj megállapítása? 

 

Továbbá tájékoztatom a  Képviselő-testületet, hogy a bizottság a döntése alapján nem 
támogatja a tiszteletdíj megállapítását. 
  
Dr. Petrin László körjegyző: Amennyiben  megszavazza a testület a tiszteletdíjat, 
de le is mond róla, azt most kell megtenni és  jegyzőkönyvben rögzíteni kell: milyen 
célra kívánja majd azt felhasználni. Az ÖNHIKI jogosultság nincs összefüggésben a 
képviselői tiszteletdíjjal.   
 

Radovics Károly képviselő: Véleményem szerint se menjünk bele, hogy egyik 
zsebből kivesszük, a másikba betesszük, ennek nincs értelme. 

Dr. Nándorfi Zoltán: Falufejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta a képviselői tiszteletdíjról szóló előterjesztést, azt  elfogadásra javasolja 
a Képviselő –testületnek. 
 

Mindenáron történő bevezetésének olyan színezete van szerinte, hogy az erre 
javaslatot tevő képviselő úr fényezni akarja magát a közvélemény előtt. 

Ferenczik István képviselő: Igen fényezni akarom magam.  



Kérdésem a körjegyző úr felé, hogy a központi költségvetés finanszírozza-e a 
tiszteletdíjat? 

Dr. Petrin László körjegyző: Erre nincs központi címkézett normatíva, úgy is 
lehet mondani, hogy benne van egyéb más központi normatívában, amely a település 
működtetését szolgálja, igazából helyi forrásból kell előteremteni az 
önkormányzatnak. Az alakuló ülésen nem lett megállapítva tiszteletdíj.   

Ferenczi István képviselő: Kérdésem, hogy miért nőtt a hiányunk az előző 
tervezethez képest ? 

Dr. Tankó Károly  polgármester: Jelenleg 3,5 fő van alkalmazva a hivatalban. A 
II. félévtől szeretnénk felvenni egy főt, aki vinné a közművelődést, és besegítene az 
önkormányzat munkájába is.  Ebből adódik a plusz költség. 

Kérem a képviselőket kellően mérlegeljenek, mielőtt meghozzák döntésüket. 

Név szerinti szavazásra teszek ügyrendi javaslatot  a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatban.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál 7 fő képviselő volt jelen) számozott határozathozatal mellőzésével  név 
szerinti szavazást rendel el a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet 
tervezet elfogadásával kapcsolatban. A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
jelen  jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás során 7 
nem szavazattal ( a szavazásnál7 fő képviselő van jelen) az alábbi döntést hozta: 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló rendelet tervezet elfogadását nem támogatja. 

Csabdi Községi Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

../2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete 

 a 

 képviselői tiszteletdíjról 

A rendelet tervezet nem került elfogadásra. 

5./napirendi pont:  Csabdi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletének elfogadása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

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. 

Javaslom, hogy a Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület támogatását és a Csabdi 
Sportegyesület támogatását 400-400 e Ft-ban határozzuk meg a költségvetésünkben 
működési célú pénzeszköz átadás címén. 

A Sportegyesület esetében ebből a pénzből rendeznék a létesítmény közüzemi 
számláit. Ezzel a kiegészítéssel bocsátom szavazásra a költségvetési rendelet-
tervezetet. A jelenlévő költségvetési ügyintéző a szavazás előtt átvezeti az érintett 
táblázatok sorai között a fenti tételeket, így ezzel a kiegészítéssel kérem elfogadni a 
rendeletet. 

Kérem a képviselők hozzászólását. 

Tóth Mihály képviselő: Kérdezem, miért nem lehet a korábbi gyakorlatot 
alkalmazni, hogy az Önkormányzat fizeti a Sportegyesület közüzemi számláit, hiszen 
önkormányzati tulajdonról van szó. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Törvényi változás lépett életbe a civil 
szervezetek támogatására vonatkozóan, a korábbi gyakorlat már nem alkalmazható. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
költségvetési rendelet elfogadása előtt a stabilitási törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegéről szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

                                          Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

17/2012. (II. 29.) számú határozata 

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

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek, a költségvetési évet követő három évre várható 

összegéről 

 

 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 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Felkérem a Bizottságok elnökeit, hogy 
ismertessék a bizottságok döntését a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban. 
 

Molnárné Szegedi Irén: A  Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi 
Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a 2012. évi költségvetési rendelettervezetet, azt elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Nándorfi Zoltán: Falufejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta a 2012. évi költségvetési rendelettervezetet, azt elfogadásra javasolja a 
képviselő –testületnek . 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a bizottságok javaslatát és hozza meg 
döntését a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáról. 
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

A Polgármester szünetet rendel el és a rendeletet a Körjegyző kihirdeti a Körjegyzőség 
Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.  

 

6./napirendi pont:Az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás  szabályairól, valamint a nem lakáscélú 
helyiségbérletéről szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

Fenti tárgyú, több  évvel ezelőtt megalkotott és azóta nem módosított, de jelenleg még 
hatályában lévő önkormányzati rendeletünkben a vagyongazdálkodás szabályai már 



nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályok által előírt követelményeknek, 
valamint számos ponton részletezettsége is kívánnivalót hagy maga után. Az előbb 
elmondottak továbbá az alábbiakban ismertetésre kerülő új törvény is indokolttá teszi 
egy új rendelet megalkotását. 

2012. január 2-án hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 
A törvény hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra is. A 18. § (1) bekezdése 
alapján a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül rendeletben köteles 
Önkormányzatunk meghatározni azokat a vagyoni elemeket, amelyeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 
forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Ilyennek minősíthető az az önkormányzati 
tulajdonban lévő forgalomképtelen, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése 
szerinti kötelező önkormányzati feladat ellátását biztosító vagyonelem, amelyet a 
nemzeti vagyonról szóló törvény nem minősít kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
vagyonnak. 

Erre tekintettel javasolom, hogy Önkormányzatunk a most megalkotásra kerülő 
önkormányzati rendelet mellékletében a község területén található vízi közművet, 
óvodai nevelés céljára használt ingatlanokat, alapfokú oktatás céljára használt 
ingatlanokat, köztemetők ingatlanait, közművelődés céljára használt ingatlanokat, 
orvosi rendelői célra használt ingatlanokat, szociális és gyermekjóléti alapellátási 
célra használt ingatlanokat, igazgatási feladatok céljára használt ingatlanokat 
minősítse forgalomképtelen törzsvagyonnak. 

A törvény 13. § (1) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen 
kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módokon lehet átruházni, ezért 
rendeletünkben nem szerepelhet a tulajdonjog térítésmentes átruházására vonatkozó 
részletszabály. 

A törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 11. § (16) bekezdése szerint meg kell jelölni 
azt az értékhatárt, amely felett kötelező a versenyeztetési eljárás. Javasolom az eddigi 
eljárás megerősítését, amely szerint a versenyeztetés értékhatárra tekintet nélkül 
legyen mindig kötelező.   

Javaslom, hogy az intézmény használatában lévő vagyon hasznosítása eredményének 
legfeljebb 10%-át használhassa fel az intézmény személyi ösztönzésre.  

A jelenlegi gyakorlat szerint az ajánlattevő a vételár vagy bérleti díj, és a gyakorolni 
kívánt tevékenységi kör megadásával pályázhat. Az eljárás eredményesebbé tétele 
érdekében javasolom, hogy lehessen ajánlatot adni a bérleti időre is azzal, hogy az 5 
évnél hosszabb – a rendeletünkben írt kivételektől eltekintve - nem lehet.  

Javasolom annak kifejezett rögzítését is, hogy a bérbeadó élhessen az évenkénti 
díjemelés lehetőségével. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendelet-
tervezetet fogadja el.    
 

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a körjegyző úr napirenddel 
kapcsolatos előterjesztését.  



Felkérem a bizottságok elnökeit tájékoztassák a Képviselő-testületet a bizottságok  
döntéséről. 

Molnárné Szegedi Irén: A Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi 
Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke:  
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat vagyonrendeletét, azt elfogadásra 
javasolja. 
 

Dr. Nándorfi Zoltán: Falufejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat vagyonrendeletét, azt elfogadásra javasolja a 
Képviselő –testületnek . 
 

Kérem a képviselőket, hogy a bizottságok tájékoztatását fogadják el és hozzák meg 
döntésüket az Önkormányzat Vagyonrendeletére vonatkozóan.  
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás  szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek 
bérletéről 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

A Polgármester szünetet rendel el és a rendeletet a Körjegyző kihirdeti a Körjegyzőség 
Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.  

 

7./napirendi pont: A települési szilárd hulladék gyűjtési és 
ártalmatlanítási díjakról szóló rendelet  módosítása  

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

A 2011. évi CCI. törvény 196. §-a alapján „A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat 
képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 

Ebből következően a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék 
kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 
7/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2011. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet   módosítását  javasolom.    



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

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a körjegyző úr napirenddel 
kapcsolatos előterjesztését.  

Felkérem a bizottságok elnökeit tájékoztassák a Képviselő-testületet a bizottságok  
döntéséről. 

Molnárné Szegedi Irén: A Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-tételi 
Kötelezettséget, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjak 
módosítására vonatkozó rendelettervezetet, azt elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Nándorfi Zoltán: Falufejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjak 
módosítására vonatkozó rendelettervezetet, azt elfogadásra javasolja. 
 

Kérem a képviselőket, hogy a bizottságok tájékoztatását fogadják el és hozzák meg 
döntésüket a települési szilárd hulladék gyűjtési és ártalmatlanítási díjak  
módosításra vonatkozóan. 
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

a 

a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint 

a települési környezet fenntartásáról szóló 7/2009.(VI.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2011. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet  módosításáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

A Polgármester szünetet rendel el és a rendeletet a Körjegyző kihirdeti a Körjegyzőség 
Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.  

 

8./napirend:      Önkormányzati szakfeladatok módosítás 

Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

Az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok feltüntetését az Önkormányzat 
Képviselő- testülete határozattal fogadja el és az SZMSZ-ének a függelékében is 



feltünteti. Erre azért van szükség, mivel az Önkormányzatnak nincs Alapító Okirata, 
ahol egyébként a szakfeladatok rögzítésre kerülnének. Ez év januárjától részben 
módosult néhány szakfeladat száma és/vagy elnevezése, valamint némelyik 
szakfeladat meg is szűnt. Ebből adódóan módosítani szükséges a korábban e 
tárgykörben hozott határozatunkat.   

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a körjegyző úr napirenddel 
kapcsolatos előterjesztését.  

Kérem a képviselőket, hogy  hozzák meg döntésüket 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi  Községi Önkormányzat                                                                                                 
Képviselő- testületének 18/2012. (II. 29.) számú határozata 

 az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti alaptevékenységének, 
valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeinek megállapításáról   

 Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Önkormányzat szakágazati 
besorolása szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti 

tevékenységeit az alábbiakban állapítja meg:  1.) Az Önkormányzat 
alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: TEÁOR '08 alapján: 8411'08 Általános közigazgatás  

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége     2.)  Szakfeladati 

rend szerinti tevékenységei: 

  A B 

 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000 

 2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 

 3. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

381201 

 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  382101 

 5. Út, autópálya építése 421100 

 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001 

 7. Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 559091 



 8. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400 

 9. Film, video- , televízióműsor-gyártás 591000 

10. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 

11. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

12. Önkormányzati jogalkotás 841112 

13. Nemzeti ünnepek programjai 841191 

14. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192 

15. Közvilágítás 841402 

16. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt 
szolgáltatások 

841403 

17. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842155 

18. Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541 

19. Közterület rendjének fenntartása 842421 

20. Óvodai nevelés, ellátás  851011 

21. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 

852011 

22. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása  ( 5-8. évfolyam) 

852021 

23. Háziorvosi alapellátás 862101 

24. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 

25. Fogorvosi alapellátás 862301 

26. Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 

27. Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 

28. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882000 

29. Aktívkorúak ellátása  882111 

30. Időskorúak járadéka 882112 



31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 

32. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 

33. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

34. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

35. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 

36. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 

37. Óvodáztatási támogatás 882119 

38. Átmeneti segély 882122 

39. Temetési segély 882123 

40. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

41. Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási 
támogatása 

889967 

42. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 

43. Közgyógyellátás 882202 

44. Köztemetés 882203 

45. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

46. Szociális étkeztetés 889921 

47. Házi segítségnyújtás 889922 

48. Családsegítés 889924 

49. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 890441 

50. Civil szervezetek működési támogatása 890301 

51. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890302 

52. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásokra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890442 

53. Egyéb közfoglalkoztatás 890443 

54. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 



55. Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi 
tevékenységek támogatása 

890509 

56. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 

57. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122 

58. Könyvtári szolgáltatások 910123 

59. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

60. Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

910502 

61. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931903 

62.   Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 

  

 

3.) Jelen határozat hatályos 2012. január 1-jétől. Hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti az Önkormányzat szakágazati besorolása szerinti 

alaptevékenységének, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeinek 

megállapításáról szóló 94/2011. (XI. 29.) számú határozat.   

 

4.) A Képviselő- testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat szakágazati besorolása 
szerinti alaptevékenységét, valamint szakfeladati rend szerinti tevékenységeit  a 
Képviselő- testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 
13.) önkormányzati rendelet 1. függelékeként feltünteti.  

 

Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere a fenti határozatot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) 

részére az elfogadást követő 10 napon belül megküldi és kérelmezi a törzskönyvi 

adatok bejegyzését, illetve átvezetését.  

Határidő: azonnal 

Felelős :    Polgármester  

 



Dr.Tankó Károly polgármester: Elfogadásra javaslom a 20/2012. (II. 29,) számú 
határozat  alapján módosításra kerülő SZMSZ rendelettervezet elfogadását. 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

a 

Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

A Polgármester szünetet rendel el és a rendeletet a Körjegyző kihirdeti a Körjegyzőség 
Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.  

 

9./napirendi pont: Közérdekű munkavégzés során megvalósítandó 
karbantartási feladatokról tájékoztatás                                                                                                                              

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Igazgatásügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztálya 
közérdekű munka büntetés ügyében fordult önkormányzatunkhoz, mivel két Csabdi 
illetőségű személyt jogerős bírósági ítéletben 20-20 nap (120-120 óra) fizikai 
munkakörben letöltendő közérdekű munka büntetésre ítéltek. Mindkét elítélt úgy 
nyilatkozott, hogy büntetést Csabdin, a Polgármesteri Hivatalnál kívánja letölteni.  

Tekintve, hogy az egyik elítélt elismert kőműves szakember javaslom, hogy a 
közérdekű munka keretében az iskola épületének külső vakolásának javításait, 
kőporos színezését, valamint az önkormányzati hivatal tanácstermében szükséges 
szakipari karbantartásokat (pl. a leszakadt függesztett-nád mennyezet gipszkartonra 
cserélése) végezzük el. 

Kérem a képviselők véleményét javaslatát. 

Lődy József alpolgármester:  Ki felügyeli ezeket az embereket ?      

Dr. Tankó Károly polgármester:  A munkavégzés felügyeletét a polgármester 
látja el,  naprakész nyilvántartást, jelenléti ívet kell vezetni rólunk.                                                                           

Kérem a képviselőket, fogadják el az előterjesztést, és szavazzanak.  

 



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

19/2011. (II. 29.) számú határozata 

közérdekű munka büntetés végrehajtás során elvégzendő feladatokról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a közérdekű 
munka büntetésre elítélt személyek foglalkoztatása keretében az Általános Iskola 
épületének külső vakolásának javításait és az Önkormányzat  hivatali épületének 
tanácstermében (Csabdi, Szabadság u. 44.)  szükséges kőműves szakipari 
karbantartásokat végezteti el.  

A javításokhoz szükséges építőanyagok beszerzését az Önkormányzat  2012. évi 
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

  

10./napirendi pont: A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás 
Társulási  Megállapodásának módosítása    

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

A Társulás szervezetében bekövetkezett változások újból indokolttá teszik e 
változások átvezetését a Társulási Megállapodásban. A módosítás lényege, hogy Páty 
település is csatlakozik a Társuláshoz. A Megállapodás egyéb rendelkezései nem 
változnak.   

Kérem a határozati javaslat elfogadását és az egységes szerkezetű megállapodás 
jóváhagyását. 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

Kérem a képviselőket fogadják el az előterjesztést és hozzák meg döntésüket. 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat  
                                     Képviselő- testületének                                        

 20/2012. (II. 29.) számú határozata  
a 

Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról  

  
 I./ Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a 
Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 03/2011. (XII. 09.) számú 



Kgy. határozatával elfogadott módosított társulási megállapodását (a továbbiakban: 
Megállapodás) a következők szerint módosítja: 

A) a Megállapodás Általános rendelkezések fejezete a következők szerint módosul: 

„Biatorbágy, Bicske, Csabdi, Etyek, Herceghalom, Mány, Páty, Perbál, Tinnye, Tök, 
Zsámbék települések települési önkormányzatai megállapodnak abban, hogy az 1998. 
június 1-vel létrehozott társuláshoz való csatlakozásukat fenntartják. 
 A tagok neve és székhelye: 

i. Biatorbágy Város Önkormányzata   2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A 

ii. Bicske Város Önkormányzata           2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

iii. Csabdi  Község Önkormányzat     2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

iv. Etyek Község Önkormányzata        2091 Etyek, Körpince köz 4. 

v. Herceghalom Község Önkormányzata 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. 

vi. Mány Község Önkormányzata         2065 Mány Rákóczi u. 67. 

vii. Perbál Község Önkormányzat   a    2074 Perbál, Fő u. 6. 

viii. Páty Község Önkormányzata  2071 Páty, Kossuth utca 83.  

ix. Tinnye Község Önkormányzata         2086 Tinnye, Bajcsy- Zs. u. 9. 

x. Tök Község Önkormányzata                2073 Tök, Fő utca 1. 

xi. Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék Rácváros u. 2-4.” 

  
II./ Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsámbéki Medence 
Területfejlesztési Társulás (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.) társulási 
megállapodását egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester  
 

11/napirendi pont:  Pedagógiai szakszolgálat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

A Pedagógiai Szakszolgálat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési 
tervezetében 618.821,- Ft önkormányzati hozzájárulást tervezett a 2012. évre Csabdi 
vonatkozásában. A beterjesztett tervezetet megvizsgálva úgy látom, hogy a 
településünkre vonatkozó előirányzat összege reális és támogatható.   



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és annak 
elfogadására. 
 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

21/2012. (II. 29.) számú határozata 

a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról 

  
Csabdi Községi Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat 2012. 
évi költségvetésének tervezetét elfogadja azzal, hogy Csabdi Önkormányzata 
vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás összege 2012. évben: 618.821,- Ft  

Határidő: értelem szerint   

Felelős:     Polgármester  

12./napirendi pont:   Csabdiért Közalapítvány 2011. I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Az előterjesztés mellékletét képezi a Közalapítvány beszámolója. A beszámoló ugyan 
szűkszavú, de azt a Kuratórium 2011. október 28-án már elfogadta. Javasolom, hogy a 
Képviselő- testület is fogadja el a beszámolót. 

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

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Kérdése, van-e  kötelező elvárás  a Kuratórium 
elnökével szemben ? 

Dr. Tankó Károly polgármester: Képviselő úr kérdése válaszolva, nincs.  
Javaslom, hogy kérjünk a Kuratóriumtól 45 napon belül egy pénzügyi tervet, hogy 
hogyan látják az alapítvány jövőjét, ezzel a feltétellel fogadjuk el a beszámolót. Ezzel a 
kiegészítéssel teszem fel szavazásra az Alapítvány beszámolójának az elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot 

Dr. Petrin László körjegyző: 2006-ban változott a jogszabályi környezet, most 
már nem is hozhatna létre az Önkormányzat Alapítványt. Jogszabály alapján az 
alapítványnak kell előteremtenie működése költségének 80%-át, államháztartáson 
kívüli forrásból. A Kuratóriumot nyilatkoztatni kell, hogy a vegetáláson túl milyen 
bevételi forrást teremt elő a jövőben?        

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:        

 



Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

22/2011. (II. 29.) számú határozata 

a Csabdiért Közalapítvány 2011. év I-VI. hónapban végzett munkájáról 
szóló beszámolóról 

1) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 
Csabdiért Közalapítvány 2011. év I-VI. hónapban végzett munkájáról szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót, elfogadja. 

2) A Képviselő- testület felkéri az Alapítvány Kuratóriumát, hogy 45 napon belül 
nyújtson be pénzügyi tervet az Alapítvány működésre vonatkozóan. 

  

Felelős:        Polgármester (a határozat megküldéséért) 
Határidő:    azonnal 

  

13./napirendi pont:    Folyószámla hitelfelvételről döntés  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az elmúlt év márciusi testületi 
ülésén döntött a folyószámla- hitelkeret szerződés megkötéséről és a pénzintézet 
előírásai szerinti tartalommal határozatot fogadott el. Időközben a szerződés 
határideje lejárt, illetve lejár, ezért változatlan feltételekkel, de újabb határozat 
elfogadása szükséges a szerződés prolongálásához. A jogszabályi környezet változása 
miatt most nem egy évre, hanem 2012. december 31-éig kötjük meg a szerződést, 
tehát a forduló napja az év vége lesz.  A határozati javaslat az előterjesztés mellékletét 
képezi. 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjék megvitatni 
és döntésüket meghozni. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangú igen szavazattal ( a 
szavazásnál 7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat    

Képviselő  Testületének 

23/2012. (II. 29. ) számú  határozata 

folyószámla hitel meghosszabbításáról 

1./  Csabdi Községi Önkormányzatának  Képviselő Testülete úgy dönt, hogy  fennálló 
folyószámlahitelének meghosszabbítását  rendeli   el. 

A  hitel  célja:                      átmeneti likviditási problémák kezelése 

 A  hitel  összege :                12.000.000,-Ft 

 A  hitel lejárta :                    legkésőbb 2012. december 31. 



 Hitelfedezet :Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

·        a hitel lejáratkor történő visszafizetésére, valamint arra, hogy 

·        a futamidő alatti év költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 
jóváhagyja. 

Az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és 
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési 
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  

 Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét 
(amelyet jogszabály nem zár ki), valamint Csabdi 224/4, 603, 373/11, 373/10 hrsz. 
ingatlanjait 

 A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe 
véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
korlátozás alá.  

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel/hitel meghosszabbítás ügyében eljárjon, és a 
hitelszerződést/módosítást az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

Határidő: 2012. március 30. 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 

 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a Polgármester úr megköszönte a 
megjelenést és 19.00 órakor bezárta az ülést. 

 

kmf. 

 

 

Dr. Tankó Károly                                     Dr. Petrin László 

polgármester                                                   körjegyző 

 


