
Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24-én                       
17.00 órakor kezdődő, soron következő nyilvános ülésén, a Körjegyzőség           Csabdi 
Kirendeltségének Hivatal hivatalos helyiségében, 2064 Csabdi,   Szabadság u. 44. 
szám alatt. 
 
 
Jelen vannak:                            Dr. Tankó Károly                        polgármester 
                                                     Ferenczik István                         képviselő 
                                                     Molnárné Szegedi Irén              képviselő  
                                                     Dr. Nándorfi Zoltán                   képviselő  
                                                     Radovics Károly                          képviselő 
                                                     Tóth Mihály                                 képviselő  
 
Tanácskozási joggal: 
                                                     Dr. Petrin László                         körjegyző 
 
Meghívott:                                  Dr. Balázs Sándor r. alezredes 
                                                      Bicske Város  rendőrkapitánya 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és Dr. 
Balázs Sándor r. alezredes Urat Bicske Város rendőrkapitányát, az ülést ezennel 
megnyitom. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-
testületből 6 fő jelen van. Lődy József alpolgármester  előre jelezte távolmaradását. 
 
Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendek elfogadására  az 
alábbiak szerint: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen 
szavazattal (a szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) határozathozatal 
mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el. 

 
1./ Tájékoztató Csabdi község közbiztonsági helyzetéről                                                            
Előterjesztő: Dr. Balázs Sándor r. alezredes 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                    
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről                                 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4./ 2011. évi zárszámadás                                                                                                 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5./ A Képviselő- testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása                                                                                                                      
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  



6./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól                                         
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

7./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

8./ Összefoglaló jelentés a 2011. évi belső ellenőrzés megállapításairól:                                                                                                        
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

9./ Az éves közbeszerzési terv elfogadása                                                                   
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

10./ Kistérségi házi segítségnyújtás feladatellátásba történő belépés           
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

11./ jacsa.NET Bt.-vel kötött megállapodás  módosítása                                                                                                                       
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

12./ Tábortűz rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás                                  
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen 
szavazattal (a szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) határozathozatal 
mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el. 

 
1./napirendi pont: 

 Tájékoztató Csabdi község közbiztonsági helyzetéről                                                          
Előterjesztő: Dr. Balázs Sándor r. alezredes 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

Bicske Város Rendőrkapitánysága megküldte beszámolóját a település közbiztonsági 
helyzetéről. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A tájékoztató anyagot 
Dr. Balázs Sándor r. alezredes úr készítette.  

Felkérem a  Kapitány Urat a  ismertesse a beszámolót. 

Dr. Balázs Sándor  r. alezredes: 

Köszönöm a lehetőséget, hogy ismertessem Önökkel Csabdi Község közbiztonsági 
helyzetéről készült  beszámolót. ( a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

Tendenciánk, hogy minél többet legyen rendőr a településen. A körzeti megbízott 
többet tartózkodik itt, havonta két alkalommal van fogadóórája is. 

Dr. Tankó Károly polgármester:  Megköszönöm  a Kapitány Úr beszámolóját. 



 Kérem a képviselőket, hogy  a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg 
hozzászólásaikat. 

Radovics Károly képviselő: A rendőrség és a polgárőrség közötti kapcsolatot 
negatívnak tartom. Nagy összegű büntetések érik az embereket, az erőszakosság felé 
mozdul el a fellépés, nem mindig lenne szükséges a közlekedés területén. Finomítani 
kellene a dolgokat.  

Dr. Balázs Sándor r. alezredes: Változott a törvény. A helyi polgárokkal szemben 
nem a bevétel  a fő cél.   

Az alapfelállás: először a figyelmeztetés, kezdettől így várom el a beosztottaimtól.  
Viszont az ittas vezetésnél nincs  tolerancia.  

Tóth Mihály képviselő: Régen a rendőr leeresztette a kerékpár gumiját és tolni 
kellett hazáig a tulajdonosának, ha ittasan közlekedett vele. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a hozzászólásokat. Kérem a 
képviselőket fogadják el Csabdi közbiztonsági helyzetéről előterjesztett beszámolót. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a 
szavazásnál 6 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 
Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő- testületének 

30/2012. (IV. 24.) számú határozata 

a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Bicske Város 
Rendőrkapitányságának az előterjesztés mellékletét képező, a település közbiztonsági 
helyzetéről szóló 2011. évi beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki dr. 
Balázs Sándor r. alezredes úrnak a közbiztonság javítása terén végzett munkájáért.  

Felelős: Polgármester, a határozat megküldéséért 
Határidő: azonnal 
 
2./ napirendi pont:   
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal (a 
szavazásnál    6 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta 
a napirend szerinti beszámolót. 
 
3./ napirendi pont: 
    Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről   



    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 

- Az Általános Iskola homlokzati felújítása megtörtént, közmunka és 
felajánlások keretében, 

- A tető javítása – cserepek cseréje is időszerű lenne, ennek kapcsán szórólapot 
küldtünk szét a faluban, már cserépre érkezett is felajánlás, 

- A ereszcsatorna festésére is várjuk a jelentkezőket, 
- Az anyagköltség 250 e Ft volt, a belső udvari rész felújítására is kértünk már 

árajánlatot. 
- Az Iskola előtti kertben lévő 3 db fenyőfa kivágásra került, mert 

balesetveszélyesek  voltak, esztétikailag is indokolt volt. Több lakos sérelmezte, 
hogy  miért hordjuk ki a falu végén lévő önkormányzati ingatlanra a fenyő 
ágakat, ez azért történik, mert Kalmár László vállalkozó vállalta, hogy  azt 
ledarálja. Ott van erre alkalmas hely. Javaslom, hogy azt a területet zárjuk 
majd le, mert sok sittet hordanak oda. 

- Az udvaron lévő kerékpártároló elbontásra került, mert veszélyes volt, az új 
megépítéséhez megvettük az anyagot,  

- Az Óvoda fejlesztéshez és a térfigyelő kamera pályázathoz a hiánypótlás 
benyújtásra került, 

- Iskola: felmerült az egyházi fenntartású intézmény létrehozása,  tárgyaltunk ez 
ügyben, jogi akadályok merültek fel, de ez megoldható  lenne, úgy döntöttünk, 
hogy megvárjuk a törvényi változatot, 

- A Föld napi szemétszedés lezajlott, kevesebb szemetet szedtünk össze az  
elmúlt évihez képest, köszönet a résztvevő gyermekeknek és szüleiknek. 

- Az Iskola kerítés mentén elvezetett gázcső lebontására felhívjuk a TIGÁZ 
figyelmét, mivel kerítés felújítás történik, és különben is csak ideiglenesen lett 
annak idején engedélyezve. 

- A Sportegyesülettel történő megállapodás tárgyalása lekerült korábban a 
napirendről,  időszerű lenne a tárgyalás, de erről csak megfelelően, higgadtan 
 lehet majd tárgyalni. Meg kell találni a közös hangot. 

- A Start munkaügyi programot nem csak hátrányos helyzetű települések 
vehetik igénybe, így mi is 6 fővel pályázunk 
 

Kérem a képviselőket fogadják el a beszámolót.  
 

Ferenczik István képviselő: javaslom, ha lezajlik a tábortűz rendezése 
üljünk le tárgyalni a Sportegyesület  ügyében. 

 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a 
szavazásnál      6 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta 
a napirend szerinti beszámolót. 
 

4./napirendi pont: 
      2011. évi zárszámadás  
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 



Dr. Tankó Károly  polgármester: Felkérem Kochné Köntös Etelka  költségvetési 
ügyintézőt, hogy ismertesse a  2011. évi zárszámadás előterjesztését. 

Kochné Köntös Etelka: Ismerteti az előterjesztésben szereplő számadatokat, azok 
magyarázatait. Beszámoló jegyzőkönyvhöz csatolva.  

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm Kochné Köntös Etelka 
beszámolóját. Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget 
vizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 2011. évi 
zárszámadásról szóló beszámolót, azt elfogadásra javasolja. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a képviselőket fogadják el a bizottság 
javaslatát és szavazzanak. 

  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a 
szavazásnál      6 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő- testületének 

12/2012.(IV. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi 
zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

 

5./napirendi pont: 

A Képviselő- testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának        
megtárgyalása                                                                                                                      
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

A Körjegyzőség létrejötte, az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, 
valamint a Kormányhivatal észrevételei indokolttá tették a meglévő SZMSZ 
felülvizsgálatát. Új rendelet tervezet szövege került összeállításra, amelyet a 
Kormányhivatallal történt egyeztetések után most végleges formájában terjesztem a 
testület elé.  

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet tervezetet tárgyalja meg és azt fogadja el.  

Továbbá felkérem Dr. Petrin László körjegyzőt, hogy egészítse ki a rendelettel 
kapcsolatos előterjesztést. 



 
Dr. Petrin László körjegyző: A törzsanyag megmaradt, magasabb jogszabályban 
lévő intézkedéseket helyi rendeletben ismételni nem lehet, csak utalást szabad 
belefoglalni. Csak a helyi szinten történőt szabályozást rögzítjük.  A korábbi 
rendeletből hiányoztak a függelékek és a mellékletek, ezt pótoltuk.  A rendelet  
megalkotása előtt egyeztetés történt a Kormányhivatallal. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm körjegyző úr tájékoztatását. 

 Kérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget Vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az SZMSZ  
megalkotására vonatkozó előterjesztést, azt elfogadásra javasolja. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a képviselőket fogadják el a bizottság 
javaslatát és szavazzanak. 

  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal  a 
szavazásnál      6 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

13/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

 

6./napirendi pont: 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő               
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól                                         
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. 
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.)  42/A. § (4) bekezdésében 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy: 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, 

b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 



esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Önkormányzatunkat csak a 
házasságkötésre vonatkozó rendelkezések érintik. 
Továbbá a Tvr. 15/A.§ (6) és (7)  bekezdése szerint a házasság, valamint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a 
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat 
rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő 
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben 
meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 
A Tvr. fő szabályként továbbra is előírja a házasságkötéshez szükséges és arra 
alkalmas hivatali helyiség biztosítását. Egyre szélesebb társadalmi igény 
mutatkozik ugyanakkor a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre. Ezen 
igényeket kívánja kielégíteni a törvény azzal, hogy bizonyos - részletesen 
szabályozott - feltételek teljesülése esetén, jegyzői engedéllyel lehetőséget biztosít a 
házasulóknak a külső helyszínen történő házasságkötésre. Ezeket a feltételeket, 
valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő térítési díj mértékét kell 
az önkormányzatnak rendeletben szabályoznia. 
A díj megfizetése alól indokoltnak látjuk mentesíteni a házasulandó feleket, ha 
valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt szükséges a külső 
helyszínes és/vagy munkaidőn kívüli házasságkötés. 
A díj kifizetése lehetőséget teremt az anyakönyvvezetők munkájának elismerésére is. 
A fentieket alapján kerül megállapításra az anyakönyvvezetők díjazása, mely a 
keletkezett bevételből a rendeletben meghatározottak szerint kerül részükre 
kifizetésre. 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 

Dr. Tankó Károly polgármester:  Kevesebb összeget javaslok meghatározni.  A 
rendelet tervezetben, az  1. mellékletben 

- az 1. pontban 20.000.- 
- a 2. pontban 20.000.- 
- a 3. pontban 35.000.- forint kerüljön elfogadásra.                                                       

Felkérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. 

Molnárné Szegedi Irén: A Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat- tételi 
kötelezettséget vizsgáló Bizottság  megtárgyalta és kevesebb összeg elfogadását tartja 
indokoltnak, a polgármester úr javaslatát támogatja. egyben kérdése, mi  értendő  
hivatali helyiségnek ? 

Dr. Tankó Károly polgármester: Házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség 
Csabdi Kultúrháza. 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: A javasolt összeg nem fog gátat vetni az 
esküvőknek. 



Dr. Tankó Károly polgármester: Először az előterjesztésben, a rendelet 
tervezetben szereplő összeget teszem fel szavazásra, kérem a képviselők döntését. 

Az 1. mellékletben 

- az 1. pontban 25.000.- 
- a 2. pontban  20.000.- 
- a 3. pontban  45.000.- forint kerüljön elfogadásra.           

                                            
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 3 nem 
szavazattal (a szavazásnál 6 fő képviselő van jelen) nem született 
döntés az előterjesztés szerinti rendelet tervezet 1. mellékletében 
javasolt díjtétel vonatkozásában.   

Dr. Tankó Károly polgármester: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól                                         
szóló rendelet tervezet elfogadását az alábbi díjtételekkel bocsátom szavazásra:   Az 1. 
mellékletben  

- az 1. pontban 20.000.- Ft. 
- a 2. pontban  20.000.- Ft. 
- a 3. pontban  35.000.- Ft.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal          
( a szavazásnál   6 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

14/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 
                                                                                                                             

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól. 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

 

7./napirendi pont: 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes     
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

  



Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a meglévő helyi rendelet 
és módosításának hiányosságai indokolttá tették annak felülvizsgálatát. Javaslatomra  
a korábbi észrevételek alapján új rendelet tervezet szövege kerül megvitatásra, 
amelynek végleges formáját a Kormányhivatallal történt egyeztetést követően 
terjesztem most elő.  
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet tervezetet tárgyalja meg.  

Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a körjegyző úr előterjesztését, 
megkérdezem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget 
vizsgáló Bizottság elnökét a bizottság döntéséről, tovább kérem a képviselők 
hozzászólásait. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a pénzben és 
természetben nyújtott szociális és egyes személyi gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 
előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselő- testületnek.  
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: kérem a képviselő-testületet döntését a 
napirendre vonatkozóan.  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal          
( a szavazásnál   6 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

Csabdi Községi  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

15/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

 

8./napirendi pont: 

Összefoglaló jelentés a 2011. évi belső ellenőrzés megállapításairól                                                                                                         
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Az Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzését a Többcélú Kistérségi 

Társulással kötött megállapodás alapján külső szakértő cég látja el. A 2011. évi 

ellenőrzésekre éves munkaterv készült, melyet az Önkormányzat Képviselő- testülete 

határozatával hagyott jóvá. Az Ötv. és az alábbi Kormány rendelet értelmében a 

Polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg 

köteles a Képviselő- testület elé terjeszteni az éves ellenőrzési jelentést. A belső 

ellenőrzés az 193/2003. (XI.26.) Kormány rendelet a költségvetési szervek belső 



ellenőrzéséről (2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezve), valamint az Állami 

Számvevőszék módszertana, illetve a Számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályai 

alapján elkészítette a 2011. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló éves ellenőrzési 

jelentését, amelyet az alábbiakban ismertetek: ( a részletes vizsgálat eredménye a 

mellékelt előterjesztésben olvasható) 

Kérem a képviselő-testületet fogadja el az előterjesztést  a 2011. évi belső ellenőrzési 
jelentésről. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a 
szavazásnál     6 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének  
31/2012. (IV. 24.) számú határozata 

 
a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról 

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Polgármester 
előterjesztés szerinti jelentését a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről elfogadja. 
 

Határidő: értelem szerint                                                                                                                                       
Felelős:      Körjegyző, a határozat megküldéséért 

9./napirendi pont:                                                                                                                             
Az éves közbeszerzési terv elfogadása                                                                    
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 
meghatározott értékhatárok a következők:   
 
1. Uniós értékhatárok 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 
 
Az irányadó uniós közbeszerzési értékhatárok (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre 
vonatkozó értékhatárt): 
 
a) árubeszerzésre 200 000 euró azaz 54 560 000 forint, 
b) építési beruházásra 5 000 000 euró azaz 1 364 000 000 forint, 
c) építési koncesszióra 5 000 000 euró azaz 1 364 000 000 forint, 
d) szolgáltatás megrendelésére 200 000 euró azaz 54 560 000 forint, 
e) tervpályázati eljárás lefolytatására 200 000 euró azaz 54 560 000 forint. 
 
A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) 
bekezdése] esetén irányadó uniós közbeszerzési értékhatárok: 



 
a) árubeszerzésre 400 000 euró azaz 109 120 000 forint, 
b) építési beruházásra 5 000 000 euró azaz 1 364 000 000 forint, 
c) szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró azaz 109 120 000 forint, 
d) tervpályázati eljárás lefolytatására 400 000 euró azaz 109 120 000 forint. 
 
2. Nemzeti értékhatárok: 
 
A nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 
 
a) árubeszerzés esetében 8 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 15 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint. 
 
Közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 
 
a) árubeszerzés esetében 50 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint 
 

A jogszabály alapján legkésőbb április15-ig az éves beszerzésekről összesített 
közbeszerzési tervet kell készíteni. Az év folyamán a közbeszerzés alá tartozó 
beszerzések csak a tervben szereplő beszerzések lehetnek, amit év közben módosítani 
lehet. A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, szolgáltatások 
vagy építési beruházások értékét egybe kell számítani, amelyek  
beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és 
a beszerzésre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, valamint 
rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül 
összefügg. 
A nemleges tartalmú közbeszerzési tervről is döntést kell hozni, amelyet év közben, 
mint már fentebb említettem szükség esetén módosítani lehet. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő- testület döntésének meghozatalát. 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a 
szavazásnál    6 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
32/2012. (IV. 24.) számú határozata 

 



a közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat a 

közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó, az alábbi táblázatban rögzített közbeszerzési 

értékhatárokat elérő beszerzést tervez. A tervet év közben módosítani lehet. 

 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés        

0     

 II. Építési beruházás        

0     

 III. Szolgáltatás-megrendelés        

0     

IV. Építési koncesszió     

0     

V. Szolgáltatási koncesszió     

0     

 

Határidő: értelem szerint 
 
Felelős:  polgármester 
 
 

10./napirendi pont: 

Kistérségi házi segítségnyújtás feladatellátásba történő belépés              
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 



 
Előzmény:  A VÉRTES TKÖT-ben résztvevő önkormányzatok a szociális 
alapfeladatot kistérségi szinten biztosítják az intézményfenntartó 
társulások bevonásával. A szociális alapfeladat ellátásának kistérségi 
szintű lefedettsége jelenleg nem megoldott,  részben a 
tagönkormányzatok feladatellátásának megoldatlansága, részben az 
intézményi társulások útján történő feladatellátástól  eltérő megoldások 
alkalmazása következtében. Ehhez hozzájárul az is,  hogy Csabdi 
településen a szociális alapfeladatok közül jelenleg csak a családsegítés 
van ellátva, annak ellenére, hogy a házi segítségnyújtás is kötelező 
önkormányzati feladat.  

Óbarok község 2012. január 1-jével kilépett a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás keretében szociális, családsegítő és 
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás által 
ellátott  házi segítségnyújtásból.  Ettől  az időponttól  a házi 
segítségnyújtás csak Bicske város közigazgatási területén van ellátva, 
ami nem tekinthető intézményfenntartó társulás útján történő 
feladatellátásnak.  

Kiegészítő normatív támogatás a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével csak abban az esetben jár a feladatellátásban résztvevőknek, 
ha mind a családsegítés,  mind a házi segítségnyújtás esetében 
érvényesül az intézményfenntartó társulásban történő feladatellátás.  

 

Vértes TKÖT 
2012. évi 
szociális 

normatíva 
(terv) 

Bicskei 
intézményfenntar
tó társulás 2012. 

évi szociális 
normatíva (terv) 

2012.01-04. 
hóra vetített (le 
kell mondani) 

2012. 05-12. 
hóra vetített  

11 329 280 3 829 408 1 276 469 2 552 939 

 

Kiegészítő normatív támogatás a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével csak abban az esetben jár a feladatellátásban résztvevőknek, 
ha mind a családsegítés,  mind a házi segítségnyújtás esetében 
érvényesül a kistérségi szintű lefedettség. 

A hiányzó lefedettség következtében a kistérség által  lehívható 
kiegészítő szociális normatíva összegétől  elesnek a kötelező szociális 
alapfeladat (családsegítés és házi segítségnyújtás) ellátásában résztvevő 
önkormányzatok. Ez éves szinten 13.085.664 Ft költségvetési támogatás 
kiesést jelent.  



Tényállás: Csabdi település családsegítés tekintetében a bicskei 
Kapcsolat Központ Szociális,  Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társuláshoz tartozik.  A normatív támogatás minél 
kisebb arányú elvesztése érdekében Csabdi Község Önkormányzata 
csatlakozik a házi segítségnyújtás feladatellátás tekintetében a bicskei 
intézményfenntartó társuláshoz. Így a település részére, és a kistérség 
többi résztvevő önkormányzata részére lehívhatóvá válik a szociális 
kiegészítő normatíva. Ez éves szinten az intézményfenntartó társulásnak 
3 829 408 Ft normatívát jelent.  

Ha 2012. április utolsó napjával csatlakozik a település a házi 
segítségnyújtás vonatkozásában a bicskei mikro-társuláshoz, a 
működési engedély módosítását követően biztosítottá válik a kistérségi  
lefedettség, és lehívhatóvá válik mindkét jogcímen (családsegítés és házi 
segítségnyújtás) a szociális kiegészítő normatíva.  

Mivel  Csabdi településen jelenleg nincs ellátott és a csatlakozásunkkal  
tud továbbműködni az intézményfenntartó társulás,  ezért célszerű 
eltekinteni 2012. december 31-ig a házi segítségnyújtás vonatkozásában 
az önkormányzatunk működési hozzájárulásától.  

A társulási megállapodás és alapító okirat módosítását valamennyi 
érintett önkormányzatnak minősített többségű döntéssel  kell  
elfogadnia.  

Dr. Petrin László körjegyző:  Tájékoztatom a  képviselő-testületet, hogy kötelező 
feladatellátás miatt kell döntenünk. Ha saját hatáskörben látnánk el működési 
engedély köteles tevékenység lenne. Ha nincs ellátott a településen nem kell 
hozzájárulást fizetni a társulás felé, de viszont társuláson belül mindenképpen a 
feladat ellátást lehetőségét biztosítani kell. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a tisztelt Képviselő- testület döntésének 
meghozatalát. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a 
szavazásnál     6 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

33/2012. (IV. 24.) számú határozata 
 

Kapcsolat-Központ Szociális, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának és a Kapcsolat Központ költségvetési 
szerv Alapító Okiratának módosítása a házi 



segítségnyújtás feladatellátás változásának 
vonatkozásában 

 
 
1.) Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat 2012. április 30-ával belép a Kapcsolat Központ Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében 
ellátott házi segítségnyújtás feladatellátásba. 

2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az 1) pont szerinti 
szociális feladatellátásra vonatkozó Mikro-társulási Megállapodás aláírására, 
azzal a feltétellel, hogy az ellátottak hiánya okán 2012. december 31-ig a házi 
segítségnyújtás vonatkozásában működési hozzájárulást nem fizet. 
      3) A Képviselő- testület a Kapcsolat Központ működési engedélye 
módosítását kezdeményezi Óbarok Községnek a házi segítségnyújtás 
feladatellátásból 2012. január 1-jével történő kilépése miatt.  
       4) Csabdi Község 2012. április 30-ával a házi segítségnyújtás 
feladatellátásba történő belépésével 
a) a Mikro-társulási Megállapodás 8.1. pont a.) pontja a következők     szerint 
 módosul: {A társulás}  
„8.1. a.) az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás feladatot, 
Bicske Város Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata közigazgatási 
területére vonatkozóan” 
  {látja el.} 
b) a Kapcsolat Központ Alapító Okiratának 6.2. pont a.) pontja a következők 
szerint módosul:  
„6.2. a.) a házi segítségnyújtás, tekintetében Bicske város, Csabdi község 
közigazgatási területe, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás 
tekintetében: Bicske város közigazgatási területe. Az ellátás telephelye: Bicske, 
Szent István u. 124.” 
c) Az intézmény működési engedély módosítását a Képviselő- testület a jelen 
határozat 3.) és 4. pontja szerint kezdeményezi. 
 
 5.) A Képviselő- testület a 4. pontban foglalt módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt  
a) mikro-társulási megállapodást és  
b) alapító okiratot  

              e határozat melléklete szerint elfogadja.  

 
6.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szociális 
feladatellátásra vonatkozó módosult Mikro-társulási Megállapodás és Alapító 
Okirat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester,  Körjegyző 

 



11./napirendi pont: 

jacsa.NET Kft.-vel kötött megállapodás  módosítása                                                                                                                       
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

2006. március 27-én a jacsa.NET Informatika és Fejlesztő Kft. azzal a kéréssel fordult 
Csabdi Község Önkormányzatához, hogy a község területén szolgáltatott 
mikrohullámú széles sávú Internet elérésének biztosításához antennákat helyezzen el 
az általános iskola kéményén. Akkor a jacsa.NET ellentételezésként felajánlotta, hogy 
az Önkormányzat részére egy üzleti előfizetést térítésmenetesen biztosít.  

A Képviselő testület  határozata értelmében 2006. április 5-én megállapodás jött létre 
a jacsa.NET-tel az antennáknak az iskola kéményén való elhelyezésére. Ez a 
megállapodás azonban nem tartalmazta a jacsa.NET által ígért és az Önkormányzati 
Hivatal számára azóta is folyamatosan és térítésmentesen biztosított internetelérés 
(üzleti csomag) feltételeit. Időközben a jacsa.NET három további internetelérést 
létesített az önkormányzati ingatlanokon: egyet-egyet térítésmentesen az iskola és az 
óvoda számára, egyet pedig térítés ellenében a sportöltözőben. A kialakult helyzet és a 
jogállások tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményeztem a jacsa.NET Kft. 
képviselőjével. Kölcsönösen megegyeztünk abban, hogy : 

- a 2006-os megállapodás az alábbi ponttal egészül ki: 

10. pont: A jacsa.NET Kft. ellentételezésként ingyenes igénybevétellel 3 

darab Béta (6 Mbit/s max. letöltésű és 1 Mbit/s max. feltöltésű) 
internet előfizetési csomagot és 1 darab Alfa (3 Mbit/s max. letöltésű 
és 0,5 Mbit/s max. feltöltésű) internet előfizetési csomagot biztosít az 
Önkormányzat számára, amelyekhez az elérési csatlakozási pontokat 
az Önkormányzat épületében, az Iskola és az Óvoda épületében, 
valamint a futballpálya Sportöltözőjében szereli fel.  

- Felek egyedi Szolgáltatási Szerződést kötnek a jacsa.NET Internet-
szolgáltatásnak igénybevételére. A szerződés 3 darab Béta és 1 darab Alfa 
csomag Megállapodás szerinti ingyenes igénybevételére vonatkozik. 

- Korábban a Csabdi Polgármesteri Hivatal által kötött 2009082401-es számú (a 
sportöltöző területén igénybe vett) internet szolgáltatásról szóló szerződést az 
önkormányzat felmondja és a felmondásig fennálló díjtartozást kiegyenlíti.  

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és döntésük meghozatalát. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
34/2012. (IV. 24.) számú határozata 

 
a jacsa.NET Kft-vel kötött megállapodás módosításáról 



 

1.) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a jacsa.NET 
Kft-vel 2006. április 5-én kötött Megállapodás módosítását az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:   

„Megállapodás módosítása 

 

mely létrejött egyfelől a jacsa.NET Kft. (2065 Mány, Deák F. u. 5; adószám: 
15727646-1-07 képviselő: Mándli János ügyvezető), a továbbiakban Szolgáltató, 

másfelől Csabdi Községi Önkormányzat (2064 Csabdi, Szabadság u. 44.; adószáma: 
15727646-1-07 képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), a továbbiakban 
Önkormányzat között a mai napon az alábbi feltételekkel:  

a) Felek kijelentik, hogy közöttük 2006. április 5-én létrejött Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítják:  

b) Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 10.) pontjának szövege helyébe a következő 
szövegrész  lép: „A jacsa.NET KFt. ellentételezésként ingyenes igénybevétellel 3 

darab Béta (6 Mbit/s max. letöltésű és 1 Mbit/s max. feltöltésű) internet 
előfizetési csomagot és 1 darab Alfa (3 Mbit/s max. letöltésű és 0,5 Mbit/s 
max. feltöltésű) internet előfizetési csomagot biztosít az Önkormányzat 
számára, amelyekhez az elérési csatlakozási pontokat az Önkormányzat 
épületében, az Iskola és az Óvoda épületében, valamint a futballpálya 
Sportöltözőjében szereli fel.” 

c) Felek kijelentik, hogy a Megállapodás kiegészül a 11.) ponttal, amelynek szövege a 
következő: „Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.”  

d) Felek kijelentik, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai 
változatlanul érvényben maradnak.  

e) Jelen Megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

f) Jelen Megállapodás módosítás négy (4) egymással megegyező példányban 
készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt- elolvasás és 
értelmezés után- jóváhagyólag írták alá. 

Csabdi, 2012. április  ... 

 

             Dr. Tankó Károly                                                                Mándli János 

               polgármester                                                                       ügyvezető” 



2.) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Körjegyző jogi 
ellenjegyzése mellett a jelen határozat 1. pontja szerinti „Megállapodás módosítás”-t 
és az előterjesztés részét képező egységes szerkezetbe foglalt „Megállapodás”-t aláírja.  

Határidő: azonnal   

Felelős:  Polgármester, Körjegyző  

12./napirendi pont: 

Tábortűz rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás                                  
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

- Az  idei április 30-i Tábortűz  program megrendezéséhez 20-án érkezett meg 
az engedély a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A rendezvény a ROM 
Templomnál lesz. 

- Rendőri  jelenlét biztosítása megoldott, 
- A  tábortűzhöz szükséges fa mennyisége már a  helyszínen van. 
- Műsor: gyermekeknek ügyességi játékok, arcfestés, lufihajtogatás,  fellépnek az 

általános iskola tánccsoportjai, a mányi német hagyományőrző táncegyüttes, a 
szári örökség együttes  fúvószenekara, majd 20 órától retró  buli lesz. 

- Több árus jelezte jövetelét, lesz vattacukor, édesség, jégkása, bűfé, lufi 
zsákbamacska. 

Kérem a képviselők segítségét, úgy az előkészületeknél pld. a színpadállításnál, és a  
rendezvény napján a lebonyolításban,  a felelősséget vállalom. 

Ferenczik István képviselő: A színpad összeállításában tudok segíteni. 

Tóth Mihály képviselő: A színpadhoz szükséges kellékek felszállítását vállalom. 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: A Falufejlesztési Bizottságnak feladata a 
rendezvény szervezésében, bonyolításában  való közreműködés. Várom a tagokat. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Köszönöm a felajánlásokat és várom a 
segítőket. 

Itt  kérném még a segítséget az iskolai  ereszcsatorna festéséhez.  Aki tud pénteken és 
szombaton jöjjön el. 

Közérdekű bejelentések,  hozzászólások: 

Tóth Mihály képviselő: A vasztélyi út  javítására jó lenne  pályázni ha erre van 
lehetőség. Nagyon rossza a minősége. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Tudomásom szerint az állami közútkezelő 
pályázott  és nyert is. 

 



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 


