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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
rendkívüli, nyílt üléséről 

 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 
 

Az ülés időpontja:   2013. február 14. 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Dr. Tankó Károly polgármester,  
       Lődy József   alpolgármester        
      Ferenczik István képviselő 
      Molnárné Szegedi Irén  képviselő, 

 
Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András körjegyző  
 

Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság tagja:  

                                                            Kalmár László      
       
Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 4 fő megjelenésével határozatképes. Radovics Károly beteg, Tóth Mihály és 
Nándorfi Zoltán előre jelezte távolmaradását. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

 Előterjesztő:  Dr. Tankó Károly polgármester         
                                                                                        

 
2.) A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 
                        Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezése 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester   

 
4.) Csabdi Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása. 
               Előterjesztő. Dr. Tankó Károly  polgármester 
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5.) Elvi döntés a Kultúrház 2013. évi felújításáról – tervező árajánlatok  
                    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
6.) Egyebek 
 
 
Dr . Tankó Károly polgármester:  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek tárgyalását 
fogadja el. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és     
0 fő tartózkodásával határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendek megtárgyalását 
fogadja el. 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása: 
 

1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
 Előterjesztő:  Dr. Tankó Károly polgármester         

                                                                                        
 

2.) A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének véleményezése 

                        Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezése                                                          
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester   

 
4.) Csabdi Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása. 
               Előterjesztő. Dr. Tankó Károly  polgármester 

5.) Elvi döntés a Kultúrház 2013. évi felújításáról – tervező árajánlatok  
                    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
6.) Egyebek 

 
1. napirendi pont: 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

 
Dr . Tankó Károly polgármester:  
 
Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az Országgyűlés előző évi törvényalkotási 
sorozata Magyarország gazdasági rendszerét új alapokra helyezte, és számos jelentős, 
hosszabb távon költségmegtakarítást eredményező döntést hozott. Az ennek alapján elkészített 
költségvetési tervezetet előző ülésünkön megtárgyaltuk, az ott elhangzott módosításokat 
átvezettük. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a február 4-i együttes 
ülésen a társult önkormányzatok szintén jóváhagyták. 
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Az önkormányzati költségvetés második fordulós tárgyalásához a csatolt anyagot 
előterjesztésem mellékleteként megküldtem. A jogszabályi keretek változásai, a fejlesztési 
célok, a konkrét és tervezhető bevételek és kiadások figyelembe vételével, a korábban 
elfogadott költségvetési koncepció alapján és a költségvetés I. fordulóban történt 
megbeszélését figyelembe véve határoztuk meg a főbb keretszámokat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a költségvetés 
elfogadására. 
 
Dr. Sisa András körjegyző: 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy most intézem a körjegyzőséghez tartozó öt település 
mobil telefon flotta megrendelését, nagyon kedvezőek a feltételek. Az öt hivatali kirendeltség 
egymás között ingyen beszélhet, így csökkenni fog a telefonköltség.    
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Megköszönöm a jegyző úr tájékoztatását. Felkérem a Pénzügyi Ügyrendi  Vagyonnyilatkozat-
tételi és Összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság elnökét ismertesse a bizottság döntését. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke:    
 
A bizottság megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetet, azt elfogadásra 
javasolja. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Mivel több hozzászólás észrevétel nincs, kérem a képviselőket – figyelembe véve a bizottság 
javaslatát - hozzák meg döntésüket az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadására  vonatkozóan.  
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet. 

 

 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013 (II. 15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2.) napirendi pont: 
 
A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetésének véleményezése 
                        Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
 
A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetését megküldte az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Bicske Város 
Polgármesteri Hivatala. A költségvetést a társulásban részt vevő önkormányzatoknak 
véleményezniük kell, és egyetértésük esetén fogadja el azt a gesztor – Bicske város – 
önkormányzata. A költségvetés tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
Kérem a társulási költségvetés megvitatását és jóváhagyását, továbbá felkérem a Pénzügyi 
Ügyrendi Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság elnökét 
ismertesse a bizottság döntését. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke:  
 
A bizottság megtárgyalta a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését, azt elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Megköszönöm a bizottság elnöke által ismertetett döntést. 
Mivel több hozzászólás észrevétel nincs, kérem a képviselőket – figyelembe véve a bizottság 
javaslatát – fogadják el a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2013.(II. 14.) számú határozata 

a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Szociális 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
tartalmával egyetért és azt az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

Felelős:    Polgármester 
Határidő: Azonnal 
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3.) napirendi pont: 

Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezése  
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester   

Dr. Tankó Károly polgármester:  

A Vértes TKÖT fenntartásában működő Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetését megküldte 
az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó Bicske Város Polgármesteri Hivatala. A 
költségvetést az intézményvezetővel közösen állították össze, melyet az előterjesztés melléklete 
tartalmaz.  

Az előző évhez képest az önkormányzati hozzájárulás mértéke felére csökkent. 

A Háromhárs óvoda dologi kiadásaiban szerepel, hajtó és kenőanyag, karbantartás, 
kisjavítás, telefon költség –  kérdéses összegek számomra, így ezek  tisztázására választ kérek 
majd a holnapi kistérségi ülésen.   

Kérem az intézményi költségvetés megvitatását és jóváhagyását, az általam felvetett kérdések 
szerint a határozati javaslatban szereplő B. változatot kiegészítve.   
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Települési Önkormányzat   Képviselő-testületének 
13/2013.(II.14.) számú határozata 

a Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetésének véleményezéséről 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által fenntartott Háromhárs 
Óvoda 2013. évi költségvetését megtárgyalta. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a költségvetési tervezet önkormányzati tárgyalása 
során vitatott dologi kiadási tételek vonatkozásában a Vértes TKÖT ülésén felvilágosítást 
kérjen, és válaszok függvényében a Háromhárs Óvoda 2013. évi költségvetését a társulási 
ülésen elfogadja. 

Felelős:   Dr. Tankó Károly polgármester 
Határidő: Azonnal 
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4.napirendi pont: 
Csabdi Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadása. 

               Előterjesztő. Dr. Tankó Károly  polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat megalkotja 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A kérdés rendezése a jogszabály hatályba 
lépését követően elmaradt, ennek pótlása az önkormányzatok teljesítendő kötelezettség. Az 
önkormányzati finanszírozási és feladatrendszer átalakításával elvi jelentőségű a terv 
elkészítése.  

Fentiek figyelembe vételével fogalmaztuk meg azon elveket és határidős feladatokat, amely az 
előttünk álló időszakban végrehajtandó és végrehajtható.  

A hosszú távú tervezés inkább elméleti jelentőségű, különös tekintettel arra, hogy közben több 
választás, a kormányzati és helyi elképzelések, továbbá a források változása nagymértékben 
befolyásoló tényezők. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a határozati javaslat megvitatására, illetőleg elfogadására. 

 

Ferenczik István képviselő: 

- a sportkoncepció mit jelent ? 

 

Dr. Sisa András körjegyző: 

- egy későbbiekben megalkotandó általános jellegű koncepciót értünk alatta, amely a helyi 
sport igényeit, fejlesztési elképzeléseit és a tömegsportot taglalja 
 

Mivel több hozzászólás észrevétel nincs, kérem a képviselőket fogadják el a közép-és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 

 

                     Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013 (II. 14.) számú határozata 

A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről 
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján elfogadja a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet 
kétévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítást kell végrehajtani. 
 

Felelős: Dr. Tankó Károly  polgármester 
Határidő:  Folyamatos 
 
 

5. napirendi pont 

Elvi döntés a Kultúrház 2013. évi felújításáról – tervező árajánlatok  
                    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Községünk Kultúrháza leromlott állapotú, valamint funkcionális kialakítását tekintve is 
részleges átalakításra szorul. A Kultúrház akadálymentesítése sem megoldott a mai napig.  

Úgy vélem, hogy a közeljövőben az épület felújítására, illetőleg részleges átépítésére sort kell 
kerítenünk, melyhez pályázati forrás igénybevétele lesz szükséges. A pályázatok benyújtását a 
pályázat kiírója általában engedélyes tervek meglétéhez köti. Javasolom, hogy a Tisztelt 
Képviselő-testület elvi döntésében már most támogassa a Kultúrház felújítását, valamint 
hatalmazzon fel a felújításra vonatkozó tervezői árajánlatok bekérésére. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

15/2013.(II. 14.) számú határozata 
a Kultúrház felújításáról szóló elvi döntés 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Csabdi, Szabadság utca 33. szám alatti Kultúrházat felújítja, illetőleg részlegesen átépíti.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a felújítás/átépítés engedélyes 
tervkészítési szakaszára tervezői árajánlatokat kérjen be. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Február 26. 
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6. napirendi pont: 
Egyebek 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Felkérem a képviselőket akinek közérdekű bejelentése észrevétele van tegye meg: 
 
Ferenczik István képviselő: 
 
Jelezni szeretném, hogy a sportöltözőben elromlott a gázkazán. Már megnézettük szerelővel és 
azt mondta nem lehet megjavítani. Előre hozták a labdarúgó bajnokságot március 2-ra így jó 
lenn,e ha addigra üzemképessé tudnánk tenni a fűtést. Utánanéztem: egy új kazán 140.000.- 
Ft-ba kerülne. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:   
 
Megnézetjük mi is egy szerelővel.  Holnap intézkedem. 
 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
testületi ülést 18.45 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 

Dr. Tankó Károly       Dr. Sisa András 
        polgármester       körjegyző 


