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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. április. 11. 17.45 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

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

 
Igazoltan távol:   Dr. Nándorfi Zoltán képviselő 
  
Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző  
 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 6 fő megjelenésével határozatképes. Dr. Nándorfi Zoltán képviselő előre jelezte 
távolmaradását. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
       1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
             Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról fontosabb feladatokról (szóbeli) 
             Előterjesztő: Dr. Tankó Károly   
 
3./ A helyi kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet vitája 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
4./ Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésének ismertetése és az intézkedési terv   
     jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
5.) A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása  
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
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6.) / A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
7./ A 2013. márciusi rendkívüli időjárással összefüggő vis maior igény előterjesztése 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

8./ Elvi döntés időszaki helyi lap, és önkormányzati honlap indításáról 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

9./ A 110 éves iskola támogatási kérelme 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

10./ Egyebek 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek tárgyalását 
fogadja el. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és     
0 fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirendek megtárgyalását 
fogadja el. 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
             Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról fontosabb feladatokról (szóbeli) 
             Előterjesztő: Dr. Tankó Károly   
 
3./ A helyi kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet vitája 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
4./ Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésének ismertetése és az intézkedési terv   
     jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
5.) A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása  
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
6.)  A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
7./ A 2013. márciusi rendkívüli időjárással összefüggő vis maior igény előterjesztése 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

8./ Elvi döntés időszaki helyi lap, és önkormányzati honlap indításáról 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

9./ A 110 éves iskola támogatási kérelme 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

10./ Egyebek 
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1.) napirendi pont:  
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
 

18/2013. (III.07.) számú határozata                                                                                              
Budavidéki Zöld Út programhoz csatlakozás                                                                                           
19/2013. (III.07.) számú határozata                                                                                            
Fiókgyógyszertár létesítéséhez ingatlan bérbeadásról szóló határozat megküldésre kerül 
Menta Pharma Kft. részére                                                                                                                       
20/2013. (III.07.) számú határozata                                                                                               
Rádiótelefonok használatára vonatkozó szabályzat érintettekkel ismertetve lett.                                            
44/2013. (III.27.) számú határozata                                                                                         
Közbeszerzési szabályzat elküldésre került                                                                                                
45/2013. (III.27.) számú határozata                                                                                                       
Debreczeni Kálmán részére kézbesítésre került a határozat                                                                                
46/2013. (III.27.) számú határozata                                                                                                                
GEOSZFÉRA Kft. megkezdte a talajmechanikai munkálatokat a Béke utcában  

 
Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatok beszámolóját. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról készült beszámolót.  

2. napirend: 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb feladatokról 

Dr. Tankó Károly polgármester 

- A Béke utcai partfal talajmechanikai vizsgálatai megkezdődtek. 
- Új KRSZ táblákat vásároltunk. 
- Március utolsó napjaira jósolt és bekövetkezett rendkívül csapadékos időjárás miatt 

az árvízi védekezést már időben megkezdtük. Homokot és zsákokat vásároltunk. 
Szerencsére felhasználásukra nem került sor. Folyamatosan figyeltük a vízszintet. 
Kapcsolatban voltunk Tarján községgel és a hozzá tartozó tógazdaság 
munkatársaival.   

- A könyvtári álláshelyre 14 fő jelentkezett, mint munkáltatói jogkör gyakorlója én 
fogom kiválasztani a megfelelő személyt. 
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- A BIO kazánok megérkeztek, biztonságos és díjmentes elhelyezésükre  a 
MAGYARMET telephelyén került sor. 

- A faaprítógépet beüzemeltük,  4-5 m3 darálékot készítettünk, jól működik. 
- Szóbeli megállapodást kötöttünk Ádám Lászlóval, akinek telephelyén tárolhatjuk az 

aprítékot. 
- A Kistérségi Társulás megszűnik, de az óvodai beruházás megvalósulásáig tartsuk 

fenn a Társulási tanácsot, Alcsútdobozzal közös fenntartásban, a következő tanév 
végéig még társulásban működünk, 2014/2015. tanévtől lesz önkormányzati 
fenntartású az óvoda. 

- Az óvodabővítés építési engedélyét két hét múlva megkapjuk és júniusban 
megkezdődhet a munka.  

- Biomassza konferenciára kaptunk meghívót, melyen szeretnék részt venni. 
 
Kérem a képviselőket fogadják el polgármesteri beszámolót a két ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogadta a 
Polgármester úr két ülés közötti fontosabb eseményeiről szóló beszámolót. 
 
3./ napirend: 
 
A helyi kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet vitája 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
 

Korábbi ülésünkön jogos igényként merült fel a település érdekében tevékenykedő polgárok 
kitüntetése, illetve adományozható kitüntetéssel való méltatásuk. Az elhangzottaknak 
megfelelően a helyi kitüntetések adományozására vonatkozó jogalkotási felhatalmazás szerint 
kidolgoztunk egy rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület elé vitára beterjesztek.  

A tervezet kétszintű rendszert vezetne be: egyrészről a hosszabb időszak elismerésére a 
díszpolgári cím, az egyedi érdemek jutalmazására emlékplakett kerülhetne megítélésre. A 
címekkel közvetlen anyagi juttatás nem járna, a kedvezmények és a címet jelképező tárgy 
képezné az elismerést. 

A tervezetben meghatározott darabszámok, az adományozás rendje természetesen csak 
javaslati szinten került a szövegbe: mindez szabadon alakítható. Ennek megfelelően 
javasolom, hogy első körben a főbb elveket és szempontokat határozzuk meg, majd ennek 
megfelelően kerüljön a végleges rendeleti szöveg elfogadásra.  

Ugyancsak elvi jelentőséggel határoztuk meg a két elismeréssel járó emléktárgy fajtáját és 
leírását is: ezek gyakorlati példákkal igazolható módon rövid határidővel és korrekt áron 
beszerezhetők.  
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Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a csatolt rendelet-tervezetet, illetőleg az előterjesztést 
megvitatni szíveskedjenek! 

Radovics Károly képviselő 

A díszpolgári címre javasolt személyről ne a testület döntsön, egy urnát kell elhelyezni és az 
emberek véleményét is figyelembe kell venni. 
 
Dr. Sisa András jegyző:  
Javaslatot bárki tehet. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 

A kitüntetésről az Önkormányzat döntsön, figyelembe véve a javaslatokat, a módjáról és az 
alkalomról is nekünk kell dönteni. 
 
Javaslom, hogy a következő ülésre napoljuk el a rendeletalkotást, és jelenleg csak 
határozatban döntsünk a javaslatok megfogalmazásáról. 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2013 (IV.11.) számú határozata 

A helyi kitüntetésekről szóló javaslatok megtételének módjáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi kitüntetések 
adományozásáról, azok fajtáiról, adományozásuk rendjéről a képviselők a rendelet-tervezet 
soron következő vitájáig, de legkésőbb 2013. május 15. napjáig írásbeli javaslatot 
fogalmazhatnak meg és nyújthatnak be a polgármesternek. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
4./napirend: 
 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentésének ismertetése és az intézkedési terv 
jóváhagyása 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

2012. év folyamán az Állami Számvevőszék belső kontrollrendszerének kialakítását, valamint 
egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését 2011. január 1. – 2011. 
december 31. közötti időszakot érintően ellenőrizte az akkor még önállóan működő 
Polgármesteri Hivatalt.  

A jelentésben feltárt hiányosságok jelentős része időközben folyamatosan kijavításra került, 
illetőleg jelen előterjesztés tárgyalásának napjára a közös hivatal hatályos szabályzatai és a 
belső intézkedések alapján az intézkedési tervben ténylegesen megoldandó problémát 
feltüntetni nem tudtunk. 

Ennek ellenére az Állami Számvevőszék intézkedési tervet kér tőlünk, melyben a megállapított 
hiányosságok, valamint a problémát „felszámoló” intézkedés rögzítésre kerül. A jelentés 
megismerését követően a csatolt intézkedési terv jóváhagyása a Képviselő-testület feladata. 
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Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 

Dr. Sisa András jegyző: 

Sok hibát tárt fel a vizsgálat, mindenképpen intézkedési tervet kell készíteni, ezt kell most 
elfogadni. 

Dr. Tankó Károly polgármester  
 
Kérem a képviselőket fogadják el Csabdi Község Önkormányzat 2011. január 1.-
2011.december 31. közötti időszakot érintő Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről szóló 
jelentést és a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére készült intézkedési tervet. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2013 (IV.11.) számú határozata 
A Csabdi Község Önkormányzat 2011. január 1.-2011.december 31. közötti időszakot érintő 

Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi Község Önkormányzata belső 
kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 
működésének 2011. január 1. – 2011. december 31. közötti időszakot érintő – V-0012-058-
012-033/2013 számú, az Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés számvevői jelentését 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a számvevői jelentésre készített intézkedési tervet jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszéknek történő 
megküldésére. 
 

I N T É Z K E D É S I  T E R V  
 
 
 

Csabdi Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes 
kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2011. január 1. – 2011. 
december 31. közötti időszakot érintő – V-0012-058-012-033/2013 számú – számvevői 
jelentéssel kapcsolatban a megállapított hibák, hiányosságok pótlásáról az alábbiak 
szerint rendelkezünk:  

 

Pótolandó hiányosság   Felelős   Határidő 
Szakmai 
teljesítésigazolás és 
utalvány-ellenjegyzés 
jogszerűségének 

polgármester A hiányosság kijavítása 
a Felcsút-Alcsútdoboz-
Csabdi-Tabajd-
Vértesacsa Községek 
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helyreállítása Körjegyzősége 2012. 
január 1. napjával 
történő megalakulását 
követően megtörtént 

Hivatali SZMSZ 
módosítása 
(munkakörökhöz 
tartozó feladat- és 
hatáskörök, szervezeti 
ábra, helyettesítés, 
ügyrend, pénzügyi-
gazdasági feladatokat 
ellátók helyettesítése 
rendje) 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
szervezeti és működési 
szabályzata 

A belső ellenőr 
jogállásának, 
feladatainak 
meghatározása 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
szervezeti és működési 
szabályzata 

A vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 
meghatározása a 
hivatali SZMSZ-ben 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
szervezeti és működési 
szabályzata 

Az üzemeltetésre 
átadott eszközök 
leltározási rendjének 
meghatározása 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
leltárkészítési és 
leltározási szabályzata 

A vagyonhasznosítási 
folyamatok és az 
iratkezelési folyamatok 
FEUVE ellenőrzésének 
meghatározása 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
belső kontrollrendszer-
szabályzata 

A beszámolási 
eljárások szabályozása 
a Hivatal 
vonatkozásában 

jegyző A hiányosságot 
megszüntette a Felcsúti 
Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 
1. napjától hatályos 
belső kontrollrendszer-
szabályzata 

A pénzügyi 
ellenjegyzésre 

jegyző a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 
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felhatalmazott 
személyek megfelelő 
képesítésének 
biztosítása 

alkalmazásában álló, 
ellenjegyzési 
feladatokat ellátó 
személyek a 
jogszabálynak 
megfelelő képesítéssel 
rendelkeznek 

Naprakész 
nyilvántartás vezetése 
a 
kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra, 
ellenjegyzésre, 
teljesítésigazolásra, 
érvényesítésre 
feljogosított 
személyekről 

jegyző a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 
rendelkezik naprakész 
nyilvántartással 

Közérdekű 
adatközlésért felelős 
személyek 
meghatározása, 
hozzáférési 
jogosultságok rögzítése 

jegyző 98-5/2013 számú 
jegyzői utasításban 
meghatározásra került 

Pénzügyi-számviteli 
szoftverváltozások 
ellenőrzése, tesztelése 

jegyző A szoftver külső 
beszállítójának 
feladata szerződés 
szerint 

A teljesítésigazolás 
körében valósuljon 
meg a kifizetés előtti 
ellenőrzés 

polgármester, jegyző Folyamatos 

Az érvényesítő kifizetés 
előtt ellenőrizze a 
fedezet meglétét 

polgármester, jegyző Folyamatos 

A kötelezettségvállalás 
nyilvántartási száma 
kerüljön feltüntetésre 

költségvetési 
előadó/Csabdi 
Kirendeltség 

Folyamatos 

Gazdasági események 
tartalmuknak megfelelő 
könyvelése 

költségvetési 
előadó/Csabdi 
Kirendeltség 

Folyamatos 

Belső ellenőrzési terv 
tárgyának rögzítése 

jegyző A 2013. évre rögzítésre 
került 

Belső ellenőrzési 
megállapításokra 
intézkedési terv 
készítése 

jegyző Folyamatos – éves 
ellenőrzési jelentést 
követően 

Belső ellenőrzésre tett 
intézkedések 
nyomonkövetése 

jegyző Folyamatos – az 
intézkedési tervben 
meghatározott 
határidőt követően 

A belső ellenőrzési terv jegyző 2013-tól a jegyző bízza 
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a jegyző írásos 
véleményének 
figyelembe vételével 
kerüljön kialakításra 

meg a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ellenőrzését végző 
belső ellenőrt, és a 
képviselő-testületek 
határozzák meg az 
ellenőrzési 
célterületeket a jegyző 
javaslata alapján 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

5.) napirend: 
 

A Csabdiért Közalapítvány beszámolójának elfogadása  

Dr. Tankó Károly polgármester:  
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csabdiért Közalapítvány kuratóriumi elnöke a Képviselő-
testülethez benyújtotta a 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámolót 
előterjesztésemhez mellékeltem. 
 
Az alapító feladata a beszámoló megvitatása, illetőleg – egyetértése esetén – annak 
elfogadása. 
 
Álláspontom szerint a közalapítvány megfelelően, eredményesen és törvényesen végzi 
tevékenységét így a beszámoló elfogadását javasolom. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2013 (IV.11.) számú határozata 

a Csabdiért Közalapítvány 2012. évi beszámolójáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Csabdiért Közalapítvány 
2012. évi működéséről készített beszámolót elfogadja. 

Felhívja a kuratórium elnökét, hogy a beszámolót a jogszabály szerinti adattartalommal és 
határidőben 2013. április 30. napjáig tegye közzé. 

Határidő: 2013. április 30 
Felelős:  Polgármester 
  Kuratóriumi elnök 
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6.)napirend: 
 
A Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesülettel kötendő megállapodás jóváhagyása 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Korábbi ülésünkön döntést hoztunk arról, hogy a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület által 
megrendezésre kerülő „Térségi Falunap Csabdin” rendezvényt az önkormányzat támogatja 
akként, hogy az Egyesület által már elnyert, de csak utófinanszírozással kifizethető pályázati 
támogatással egyező összeget megelőlegez. Az önkormányzati támogatást az Egyesület a 
pályázati támogatás lehívását követően az önkormányzatnak visszafizeti. Az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48.§ (2) bekezdése értelmében az egyedi 
igény alapján benyújtott költségvetési támogatás iránti kérelemről támogatói szerződésben 
kell dönteni. A szerződés tervezetét – benne a visszafizetést biztosító egyesületi 
kötelezettségvállalást is – előterjesztésemhez csatoltam. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2013 (IV.11.) számú határozata 
a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület támogatásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület 
által rendezendő „Térségi Falunap Csabdin” rendezvényt visszatérítendő 1.500.000.- Ft azaz 
Egymillió-ötszázezer forint  összegű költségvetési támogatásban részesíti. A támogató 
önkormányzat a rendezvény megrendezésére elnyert és utófinanszírozott pályázati támogatást 
a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület részére megelőlegezi, amely a pályázati támogatás 
lehívását követően azt az önkormányzatnak visszatéríti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 48.§ (2) bekezdésére figyelemmel készített támogatói szerződés aláírására. (A 
támogatói szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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7./ napirend: 
  
A 2013. márciusi rendkívüli időjárással összefüggő vis maior igény előterjesztése 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

A március hónap közepén bekövetkező rendkívüli időjárási körülmények azonnali és jelentős 
többletköltséget eredményező védekezési költséget okoztak önkormányzatunknak. Ezzel 
összefüggésben a megyei vis maior keretből támogatást kívánunk lehívni, hogy ezzel a 
költségek jelentős részének fedezete biztosított legyen. A támogatási igényt határidőben 
előterjesztettük, valamint a Katasztrófavédelem az ügyben a kötelező szemléjét már 
megtartotta.  

A vis maior támogatás iránti kérelem tartalmi összetevőit határozatban a Képviselő-
testületnek jóvá kell hagyni. Ugyancsak utólagos jóváhagyást igényel a védekezést elrendelő 
polgármesteri határozat. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
jóváhagyni szíveskedjenek! 

Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2013 (IV.11.) számú határozata 

vis maior támogatás iránti kérelemről  
a 2013. márciusi rendkívüli időjárással összefüggésben 

 
A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: 2013. március 14-15. napján előre nem látható természeti vagy más 
eredetű veszély miatt szükségessé vált védekezés (Az intenzív hóesés, viharos erejű szél 
következtében a településen a belterületi utak járhatatlanná váltak. Helyszín: 2064 Csabdi teljes 
közigazgatási területe.) 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

67.462,-Ft 30,0 

Biztosító kártérítése                      0 Ft  
Egyéb forrás                       0 Ft  
Vis maior támogatási igény 157.411,-Ft 70,0 
Források összesen 224.873,-Ft 100,0 
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A védekezés összköltsége 250.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja 
biztosítani.  

 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  

 
� A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
�  
� Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

 
� A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.)      

számú Költségvetési Rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A polgármester védekezésben ügyében hozott  határozatát a  képviselő-testület jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
8./ napirend: 
 
     Elvi döntés időszaki helyi lap, és önkormányzati honlap indításáról 

 
Dr. Tankó Károly polgármester 

Korábbi üléseinken már több alkalommal megfogalmazódott az az igény, hogy a településen 
élők tájékoztatására helyi újságot és az önkormányzat által működtetett honlapot kell indítani. 
Mindkét médiaszolgáltatás vonatkozásában megindultak az előkészületek, illetőleg a 
lehetőségek felmérése, azonban a gyakorlati munka megkezdéséhez, az árajánlatok 
bekéréséhez szükséges a Képviselő-testület támogató döntése.  

A honlap vonatkozásában a www.csabdi.hu elnevezésű domain-t javasolom regisztrálni és a 
későbbiekben használni. A szerkesztést és az adatok feltöltését az önkormányzat maga 
végezné, mivel ezzel érhető el a legkisebb költség. A közérdekű adatok feltöltése nem itt 
valósulna meg, hanem a hivatal által működtetett felcsutihivatal.hu weblapon. 

A helyi lap esetében a kiadást megelőzően a lapot regisztrálni kell. Ehhez szükséges 
meghatározni a kiadvány nevét, alapítóját, kiadóját, felelős szerkesztőjét. 

Az újságot havi lapként tervezném kiadni Csabdi-Vasztély néven. A lap alapítója és kiadója 
egyaránt Csabdi Község Önkormányzata lenne, így felelős szerkesztője pedig a mindenkori 
polgármester. A lap szerkesztését és tördelését saját erőből meg tudjuk oldani, kizárólag a 
nyomdaköltség terhelné az önkormányzatot, amely természetesen a fizető hirdetések révén 
csökkenthető. 

Arculat képet már csináltam. Szeretném ha csak a faluról szólna – közéleti eseményekről. 
Ha döntés születik egy szerkesztő bizottságot szeretnék hozzáértő szakemberekből létrehozni. 

 
Kérem az előterjesztés megvitatását és döntés meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2013 (IV.11.) számú határozata 
az önkormányzati honlap indításáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja saját önálló önkormányzati 
honlap létrehozását www.csabdi.hu domain-név alatt.  
Felhatalmazza a polgármestert a domain-regisztráció elvégzésére, valamint a honlap 
gyakorlati működtetésére vonatkozó elvek, szabályzatok, szerződés-tervezetek előkészítésére. 
 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2013 (IV.11.) számú határozata 
a önkormányzati időszaki lap indításáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító önkormányzati időszaki lapot 
létrehozásáról határoz  Csabdi-Vasztély címmel. A Képviselő-testület a lap megjelentését havi 
rendszerességgel tervezi, első kiadásának határnapjaként 2013. május hónapot határozza 
meg. 

A lap kiadója Csabdi Község Önkormányzata, felelős szerkesztője Dr. Tankó Károly 
polgármester. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadvány nyilvántartásba vételi 
eljárásnak lefolytatására, valamint a lap kiadásával összefüggő nyomdai árajánlatok 
bekérésére. 
 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Polgármester 
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9./ napirend:  
 
A 110 éves iskola támogatási kérelme 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
 

A Csabdi Általános Iskola idén lesz 110 éves. Ezen évforduló kapcsán az iskola 
nevelőtestülete megkeresett, hogy a tervezett évkönyv-kiadás, valamint az iskola-találkozó 
megszervezéséhez az önkormányzat nyújtson támogatást.  

Az évkönyv kiadásához 150e forint, az iskola-találkozó költségeihez 50e forint támogatást 
kérnek. 

Úgy vélem, hogy az iskola továbbra is meghatározza az itt nevelkedők identitását, valamint a 
település egyik legfőbb intézménye akkor is, ha a fenntartója már nem az önkormányzat.  

Javasolom, hogy az önkormányzat a kért támogatást az iskola részére biztosítsa. 

Felkérem a meghívott Gyuriczáné Sótér Évát az Általános Iskola tanárát, egyben, az 
évforduló fő szervezőjét, tájékoztasson az ünnepséggel kapcsolatos fejleményekről. 
 
Gyuriczáné Sótér Éva tanárnő: 
 
Az iskola fennállásának 100. évfordulójára készült egy kiadvány, most ezt a kiadvány 
bővítenénk a 110 éves évfordulóra. Pályáztunk a CIFÜ által kiírt pályázatra, de semminemű 
választ nem kaptuk, próbáltuk több szálon elérni őket, ez nem sikerült. A bírálati idő már 
lejárt, tehát nem számíthatunk támogatásra. Ezért bátorkodtunk az Önkormányzathoz fordulni 
támogatásért. 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
Mennyi a kiadvány hozzávetőleges költsége? 
 
Gyuriczáné Sótér Éva tanárnő: 300.000. Ft 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Javasolom, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a saját hatáskörben kiadvány 
megjelenítését, így a számla is részünkre lenne kiállítva.  
 
Kérem a képviselőket hozzanak döntést arról, hogy az Önkormányzat ilyen formában 
támogatná az iskolát. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2013 (IV.11.) számú határozata 

a Csabdi Általános Iskola támogatásáról 
 

A Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi Általános Iskola 
évkönyvét kiadja, és költségvetésében a célra 150.000.-Ft összeget elkülönít a költségvetési 
tartalék terhére.  
A Képviselő-testület vállalja a 110 éves iskola-találkozó lebonyolítását, melyre költségvetésében 
50.000.-Ft összeget elkülönít a költségvetési tartalék terhére.  
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

    A 10./ Napirend – Egyebek: nem volt a napirendhez kapcsolódó téma. 
 

A polgármester úr megköszönte a megjelenést és 19.00 órakor bezárta az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Tankó Károly                                   Dr. Sisa András 

polgármester                                              jegyző 


