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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

soron következő, nyílt üléséről 
 

 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 
 

Az ülés időpontja:   2013. április. 25. 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                      polgármester,  
       Ferenczik István                 képviselő  
Dr. Nándorfi Zoltán                  képviselő 
     Radovics Károly                  képviselő 
     Tóth Mihály                         képviselő 

 
Igazoltan távol:   Lődy József alpolgármester, Molnárné Szegedi Irén  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 5 fő megjelenésével határozatképes. Lődy József alpolgármester, Molnárné 
Szegedi Irén képviselő előre jelezte távolmaradását. Ferenczik István képviselő jelezte, hogy 
negyedórát késik. 
 
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./ Csabdi Község Önkormányzat SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
4./ A közterület használat rendjéről szóló 18/2012 (VII.17.) módosítása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5.)  2012. évi zárszámadás  
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
6.) Körjegyzőség 2012. évi  zárszámadása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
7.) Vértes TKÖT fenntartásában lévő intézmények (iskola, óvoda) pénzügyi beszámolója 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
8.) 2014. évi koncepció 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
9./ Sport koncepció 2013-2017-ig és BM pályázat  jóváhagyása 
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Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
10./ Belső ellenőri jelentés elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
11.) Rezsicsökkentés támogatása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
12./ Egyebek 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek tárgyalását oly 
módon fogadja el, hogy mivel kevés létszámmal vagyunk jelen és Ferenczik képviselő-társunk 
jelezte, hogy késni fog a 3./ napirend tárgyalását (SZMSZ módosítása) tegyük át az ülés 
végére.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 közterület használat rendjéről szóló 18/2012 (VII.17.) módosítása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
4.)  2012. évi zárszámadás  
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5.) Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
6.) Vértes TKÖT fenntartásában lévő intézmények (iskola, óvoda) pénzügyi beszámolója 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
7.) 2014. évi koncepció 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
8./ Sport koncepció 2013-2017-ig és BM pályázat  jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
9./ Belső ellenőri jelentés elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
10.) Csabdi Község Önkormányzat SZMSZ módosítása 
            Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
11.) Rezsicsökkentés támogatása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
12.) Egyebek 
 

1.) napirendi pont:  
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
48/2013. (IV.25.) számú határozat 
Állami Számvevő Szék részére az intézkedési terv megküldésre került. 
 
49/2013. (IV.25.) számú határozat 
Csabdiért Közalapítvány Kuratórium Elnökének a határozat megküldésre került. 
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50/2013. (IV.25.) számú határozat 
A Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesülettel a támogatói szerződés aláírásra került a 2013. 04. 
30-i rendezvénnyel kapcsolatban. 
 
Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatok beszámolóját. 
 
 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 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 benyújtott vis-maior pályázathoz kapcsolódóan megtörtént az ellenőrzés 
- Az aktuális pályázat előkészítése folyamatban van 
- Az aprítógép működik, már folyamatosan dolgozunk vele 
- Az április 30-i programok előkészületei folynak 

 
Kérem a képviselőket fogadják el polgármesteri beszámolót a két ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 
 
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 határozathozatal nélkül elfogadta a 
Polgármester úr két ülés közötti fontosabb eseményeiről szóló beszámolót. 
 
Ferenczik István képviselő 17:28 órakor megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület 
létszáma 5 főre emelkedett. 
 
3./ napirend: 
 
A közterület használat rendjéről szóló 18/2012 (VII.17.) módosítása 
 

Közterület-használatunk rendeleti szabályozása álláspontom szerint indokolatlanul alacsony 
mértékben határozza meg a közterületen történő kitelepült árusítás területhasználati díját 



4 
 

annak ellenére, hogy ez a használati mód jelentős bevételt okoz a vállalkozóknak, és ezen 
keresztül jelentős bevételt jelenthet az önkormányzatnak.   

Ennek megfelelőn a díj mértékének korrekcióját – emelését – javasolom a csatolt rendelet-
tervezet szerint. 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013 (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a közterület használat rendjéről szóló  
18/2012 (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
4.)napirend: 
2012. évi zárszámadás  
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a 
képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  
 
Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul, milyen mérlegeket és 
kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak: 

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban 
- pénzeszközének változását 
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve     
   összesítve 
- a közvetett támogatásokat 
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint 
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi  
  irányú kötelezettségek szerinti bontásban 
- vagyonkimutatást 
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó    
  kötelezettségeket, részesedések alakulását 
 

Fentiekre tekintettel elkészült Csabdi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
számszaki beszámolója, mely az előterjesztésem melléklete. 
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Kérem előterjesztésem megvitatását és jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
6/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5.) napirend: 
A Körjegyzőség 2012. évi zárszámadása 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
            
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a 
képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.  
 
Ennek részeként kerül bemutatásra Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek 
Körjegyzőségének, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek éves 
költségvetési felhasználása.  
 
A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége zárszámadása a 
székhely-település – Felcsút – zárszámadási rendeletébe épül be. A Körjegyzőség 
jogutódjaként létrejött Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal működését rendező 
megállapodás 12.1. a) pontja alapján a zárszámadás elfogadásához a szerződő Képviselő-
testületek egyetértési joga szükséges. 
 
Csatoltan megküldtem a Körjegyzőség költségvetésének zárszámadására vonatkozó 
táblázatokat. 
 
A 2012. éves gazdálkodás adatait hat melléklet tartalmazza. 
 
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-
Vértesacsa Községek Körjegyzőségének 2012. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadást 
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslat szerint jóváhagyni. 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
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A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2013 (IV.25.) számú határozata 

A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 
zárszámadásának jóváhagyásáról 

 
Csabdi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 12.1. a) 
pontja alapján egyetértési jogkörében eljárva jóváhagyja a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-
Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2012. évi zárszámadását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 
  Dr. Sisa András jegyző 
Határidő:  Azonnal 
 

6.) napirend: 
Vértes TKÖT fenntartásában lévő intézmények (iskola, óvoda) pénzügyi beszámolója 
             
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Két oktatási-nevelési intézményünk a 2012. év folyamán a VTKÖT fenntartásában működött. 
A 2012. évi pénzügyi beszámoló feladata, hogy a VTKÖT elszámoljon az év folyamán kapott 
állami és önkormányzati pénzeszközökről. A VTKÖT megküldte a két intézmény pénzügyi 
beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, vitassa meg a beszámolót és hozza meg döntését! 
 
 
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat  Önkormányzat Képviselő- testületének 

56/2013. (IV. 25.) számú határozata a 
VTKÖT fenntartásában működő József Nádor Általános Iskola és Háromhárs Óvoda 2012. 

évi pénzügyi beszámolójáról 
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Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező József Nádor Általános Iskola és Háromhárs Óvoda 2012. évi pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.   
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a VTKÖT részére küldje meg 
 

                                                      Határidő: azonnal  
                                                         Felelős: Polgármester   

 
7.) napirend: 
2014. évi költségvetési koncepció 
           
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (1) 

bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. A jogszabály a 

benyújtás kötelezettségét és nem a tárgyalás kötelezettségét írja elő, és érdemben a kérdést 

megtárgyalni nem tudjuk, mivel a jövő évi tervekről állami szinten sincs még elég adat. Ennek 

megfelelően a döntéshozatal javasolom a koncepció tartalmáról későbbre halasztani. 

 

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat  Önkormányzat Képviselő- testületének 

57/2013. (IV. 25.) számú határozata 
a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásának elhalasztásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciójának érdemi tárgyalását elhalasztja, mivel ahhoz a jelen 
pillanatban kevés érdemi információ áll rendelkezésre. 
 

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester 
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8./napirend: 
Csabdi Község Sportkoncepciója és BM pályázati részvétel jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Csabdi község jelenleg nem rendelkezik megfelelően kialakított, több célra (oktatási 
intézmények sportcélú foglalkozásai, tömegsport, helyi versenysportok stb.) igénybe vehető 
fedett sportlétesítménnyel, sportcsarnokkal. Az iskola épületében egy olyan tornaszoba 
található, amely két korábban tanteremként használt helység összenyitásával került 
kialakításra. Ez a megoldás legfeljebb az akkori előírásoknak felelhetett meg, mára azonban 
jelentős helyproblémákat okoz. A tornaszoba kicsi, két évfolyam pedig az erősen leromlott 
állapotú és gazdaságtalan üzemeltetésű faházba került.   
 
Sajnálatos módon a tornaszoba felújításra vagy bővítésére megfelelő forrás nem állt 
rendelkezésre, aminek részben oka, hogy pályázati támogatáshoz elegendő önrész az elmúlt 
években nem volt.  

 

Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az elmúlt év végen az állami 
adósságkonszolidációban Csabdi nem vett részt, mivel nem volt hitel- vagy kölcsönügyleten 
alapuló adóssága. A konszolidáció során a kormányzat ígéretet tett arra, hogy a hozzánk 
hasonló – jól gazdálkodó – önkormányzatokat kedvező pályázatokkal „kárpótolja”, és ezzel 
őket sem éri hátrány a konszolidációban érintett önkormányzatokhoz képest. 
 
A Belügyminisztérium által kiírt új pályázatok közül „Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztése, felújítása” című pályázat keretében a fent említett tornaszoba 
felújítására és bővítésére lehetőségünk nyílik, amennyiben a Tisztelt Képviselők a pályázat 
benyújtásáról döntenek. A pályázaton 100%-os támogatás nyerhető el részünkre (az 
adósságkonszolidációból való kimaradásunk okán), így önrész biztosítása nem szükséges. 
 
Döntenünk kell azonban arról a két dokumentumról, melynek tervezetét előterjesztésemhez 
csatoltan megküldtem. Mindkét dokumentum a pályázat kötelező mellékleteként csatolandó: 
egyik a település sportkoncepcióját tartalmazza, a másik pedig az önkormányzat sporttal 
kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogató döntését az előterjesztésben megfogalmazott 
három határozati javaslatról.  
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő:  
 
Tornaszoba építését javaslom megpályázni, nagy szükség lenne rá.  
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Köszönöm képviselő úr támogató javaslatát. Kérem szavazzunk! 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2013 (IV.25.) számú határozata 
a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 3. pontja szerinti „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 

infrastruktúra fejlesztése, felújítása” 
című pályázaton való részvétel tárgyában 

 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2013 (III.29.) 
BM rendelet 3. pontja szerinti „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, 
felújítása” című pályázatra a következők szerint: 

1. A projekt megnevezése: Iskolai gyógytestnevelési és erőnléti terem építése 

2.   A pályázati konstrukció száma: 8/2013 (III.29.) BM rendelet 3. pont 

3.   A pályázat megvalósítási helyszíne: 2064 Csabdi Szabadság utca 37. 

4.  A tervezett beruházás összköltsége: 26.400.000.- Ft 

5. A pályázaton igényelt támogatás összege: 20.000.000.- Ft 

 

6.   A pályázathoz szükséges saját erőt biztosítani a 8/2013 (III.29.) BM rendelet 1.§ (4) 
bekezdés a) pontja szerint 20.000.000.- Ft keretösszegig nem szükséges. Az Önkormányzat 
nyilatkozik arról, hogy a támogatás összege és a beruházás összköltsége közötti 
6.400.000.- Ft különbözetet saját költségvetésből az általános költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. A fenti összeg tartalmazza a beruházás 5%-os mértékéig – 1 millió 
forint összegig – a közmunkások foglalkoztatásának költségét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2013 (IV.25.) számú határozata a sportkoncepcióról 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján Csabdi település sportkoncepcióját a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2013 (IV.25.) számú határozata a helyi sporttal kapcsolatos feladatokról és 

kötelezettségekről 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a település sportkoncepciójának 
megvalósításához és a helyi sportfeladatok ellátásához szükséges feltételrendszert és 
kötelezettségeket, továbbá a sport támogatására rendelt összegek felhasználását az alábbiak 
szerint határozza meg.  

1) Magyarország állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a 
megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is 
hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai 
nevelésében, a személyiség formálásában. 

2) Cél, hogy Csabdi lakói minél szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag életmód, a 
testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és társadalmi programként 
általánosan elfogadott legyen. 

 3) A határozat tartalma és előírásai kiterjednek Csabdi közigazgatási területén működő 

a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi  személyiségű     
sportszervezetekre, 

b)         sportlétesítményekre, 

c)         diáksport egyesületekre, 

d.)        önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekre, 

e.)        további mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a 
települési sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői. 

  

4) Az önkormányzat feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása, 
különösen: 
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      a)   a sport  fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és 
megvalósítása,  

b)      az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való 
együttműködés, 

c)      a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, vagy ahhoz 
történő hozzájárulás,  

d)      az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

5) Az önkormányzat kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi 
sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja:  

a)      a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,  

b)      sportrendezvények szervezésének segítésével,  

c)      a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,  

d)      a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló 
sportrendezvények lebonyolításának segítésével,  

e)      az oktatási intézményen kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek 
elősegítésével,  

f)        az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével. 

6) Az önkormányzat a sport támogatására a sportszervezetek támogatására szolgáló 
költségvetési előirányzatot határoz meg minden évben a költségvetési rendeletében.  

7) A Képviselő-testület minden évben a költségvetési koncepció előkészítésekor pályázati 
felhívást tesz közzé, melynek célja a sportszervezetek támogatása.  

8. A felhívásra pályázatot nyújthat be azon sportszervezet, amely megfelel a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben foglalt feltételeknek, s ezt nyilatkozattal támasztja alá, továbbá 

a.)  bírósági nyilvántartásban, valamint sport információs nyilvántartásban szerepel,  

b) alapszabályában szereplő célok megfelelnek a város sportfejlesztési céljainak, a 
támogatási rendszer cél-és feladatrendszerének; 

c)      nem áll csőd-és felszámolási eljárás alatt, köztartozása nincs, 

d)      a támogatási igényét (pályázatát) a következő évre tervezett szakmai és pénzügyi 
terv bemutatásával, a konkrét felhasználási cél megjelölésével, előzetes 
költségtervezettel (kalkulációval), továbbá a város sportfejlesztési céljainak, a 
támogatási rendszerben kiemelt cél-és feladatrendszer felvállalására vonatkozó 
nyilatkozattal együtt nyújtja be,  
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e)      a sportszervezet a pályázattal egyidejűleg tájékoztatja az önkormányzatot a 
támogatás évében végzett sportszakmai tevékenységéről a pályázati felhívás alapján. 

f)        a pályázattal egyidejűleg, vagy azt megelőzően szabályszerűen elszámol az 
önkormányzati támogatással, amelynek ellenőrzését az Önkormányzati Hivatal végzi.  

9) A sportszervezetek által benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat is: 

a)      az egyesület taglétszámát (gyermek-és felnőtt), csoportok számát és létszámát, 

b)      a sportszervezet várható létszámát, 

c)      az edzések időpontját, helyét, 

d)      az edzők megfelelő szakirányú végzettségét, 

e)      a bajnokságon és versenyen történő részvételét,  

f)        részt vesz-e a sportági versenyeken, szakszövetség által kiírt bajnokságokon, 

g)      az edzéseken való részvétel arányát, 

h)      az egyesület éves bevételének (önkormányzati és egyéb támogatások, pályázati, 
szponzori támogatások, -név és összeg megjelölésével-) alakulását,  

i)        a tisztségviselők tiszteletdíjban, költségtérítésben történő díjazását, 

j)        egyesület könyvelését végző személy nevét, díjazását,  

k)      az egyesület jövő évi célját, a kitűzött feladatokat, valamint  

l)        a vezetőség tagjainak felsorolását. 

10) A sportegyesületek támogatására szolgáló előirányzat sportszervezetek közötti 
felosztásáról a benyújtott pályázatok alapján, az éves költségvetési rendelet elfogadását 
követően a Képviselő-testület dönt. 

 11)  A támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról, elszámolásáról a támogató 
Önkormányzat megállapodást köt az érintett sportszervezettel.  

12) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítménnyel, a sportolásra alkalmas terület 
részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak 
megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket az önkormányzat 
közigazgatási területén működő sportegyesületek véleményezik. 

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester  
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9./ napirend: 
Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzését a Vértes TKÖT-vel kötött megállapodás alapján 
a B-Audit Kft. látta el, a testület által elfogadott munkaterv alapján.  
 
A korábbi években jogszabály előírta, hogy az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással 
egyidejűleg a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ezen törvényi kötelezettség 2013. évtől 
már megszűnt, azonban a belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentést - mellékelten 
tájékoztatásul Önök elé terjesztem. 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
 
A jelentés tartalmát elfogadjuk. Intézkedési tervet készítünk majd és arról döntünk. a jelentés 
konkrét hibát nem ír le. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Kérem a képviselők döntését. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2013. (IV.25.) számú határozata 

a 2012. évi belső ellenőrzési jelentésről 
 
Csabdi Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzés 
megállapításairól szóló éves ellenőrzési jelentést tudomásul vette.  
 

Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 
Határidő:  Azonnal 
 

 
 
10./ napirend: 
 
Csabdi Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 13/2012. (IV. 24.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
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felülvizsgálata aktuálissá vált, mivel az Mötv. taxatív szabályokat állapított meg az 
önkormányzatok szervezeti és működési szabályzataira nézve. 

Az Mötv. alapjaiban változtatta meg a régi szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó 
szabályozást, ezért igyekezve megtartani a korábban az önkormányzatnál jól bevált 
jogintézményeket, új rendeletet kell alkotni a régi rendelet hatályon kívül helyezésével 
egyidejűleg. 

A bizottsági működést a település mérete és a felmerülő ügyek csekély száma miatt igyekeztük 
csökkenteni, ezzel a képviselőkre eső munkateher csökkenthető. A kis létszámú képviselő-
testület több bizottság egyidejű működése esetén azt eredményezi, hogy minden képviselő 
legalább egy, de inkább két bizottság tagja lenne egyidejűleg. 

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását! 

 
Dr. Sisa András jegyző: 
 
Javasolom, hogy az SZMSZ-t fogadjuk el, de a bizottság összetételéről később döntsünk, mivel 
nincs minden képviselő jelen az ülésen, és ennek megfelelően a személyi javaslattétel és a 
tisztségek elfogadása nehézkes lehet. 
Optimális lenne ha a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatoknál 
közel egységes SZMSZ lenne. Fizikálisan képtelenség, hogy sok ülést tartsunk, mivel öt 
település üléseit kell összehangolni. A rendkívüli ülések összehívása felborítja menetrendet, 
egy hónap kell, hogy utolérjük magunkat. Próbáljuk összehangolni a munkát a feladattal, 
melyet egyszerűsíthet a bizottsági működés minimalizálása. 
 
Radovics Károly képviselő 
 
Nem támogatom, a bizottságok megszűnését. Nem az ülés előtt kellene a bizottságoknak 
ülésezni, mert csak a kapkodás megy. Nyűg az ülést összehozni. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Az ülések anyagát kemény munkával tudjuk csak prezentálni. A bizottság az utóbbi időben 
határozatképtelen. 
Mulasztásos törvénysértést követünk el, ha most nem döntünk Az SZMSZ módosításáról. 
Havonta egyszer van ülés, vállalja a képviselő a részvételt és tartsa be a pontos megjelenést.  
 
Ferenczik István képviselő: 
 
Számos esetben vártam fél órákat, hogy a bizottság határozatképes legyen, de nem mindig 
voltunk határozatképesek. Nem akarok személyeskedni.   
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő 
 
Az ülések előkészítésében jelentős munkát a polgármester és a jegyző végzi. A Pénzügyi és 
Ügyrendi bizottságra véleményem szerint sincs szükség. Határozott jó bizottságot kell 
működtetni, mely támogatja az Önkormányzat munkáját. Szerintem a Falufejlesztési 
Bizottságra szükség lenne.   
 
Dr. Sisa András jegyző: 
 
Ha most nem döntünk akkor át kell dolgozni az SZMSZ-t, hogy legyen-e bizottság és milyen. 
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Erre viszont a Tisztelt Képviselők javaslatait várjuk záros határidővel. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 
Megköszönöm a hozzászólásokat és kérem a képviselők döntését.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 2 nem,0 tartózkodás 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2013 (IV.25.) számú határozata 

az SZMSZ módosításának elnapolásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításával kapcsolatosan a képviselők a rendelet-tervezet 
soron következő vitájáig, de legkésőbb 2013. május 15. napjáig írásbeli módosító indítványt 
nyújthatnak be a polgármesternek. 
 

Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Polgármester 

 
11./ napirend: 
Rezsicsökkentés támogatása 
 
Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2002 és 2010 között a gáz ára háromszorosára nőtt, az áram ára pedig megduplázódott. Az 
energetikai multicégek így éveken át tíz milliárdokat kerestek a magyar, így a Csabdi 
embereken is. Magyarország kormánya véget vetett ennek.   
2013. január 1-től Magyarország Kormányának köszönhetően fontos változások léptek életbe 
a lakossági villamosenergia- és földgázszolgáltatás területén az egyetemes szolgáltatással 
ellátott felhasználók által fizetendő árak vonatkozásában. A lakossági villamosenergia- és 
földgázszolgáltatás ára 10%-al csökkent.  
Az energiaszolgáltató vállalatok az intézkedést a Fővárosi Törvényszéken megtámadva, I. 
fokon pert nyertek a Magyar Energia Hivatallal szemben. A rezsicsökkentés megvédése 
érdekében a Fidesz MPSZ aláírásgyűjtésbe kezdett, melynek célja, hogy felhívja a belföldi 
bíróságok és külföldi bírálók figyelmét, hogy meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. A 
petíciót immáron egy millió honfitársunk írta alá az országban.  
 
Csabdi minden lakosának érdekei mellett kiállva javaslom, hogy a Képviselő-testület 
határozatban támogassa Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedéseit.  
Kérem a képviselők döntését. 
  
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013. (IV. 25.) számú határozata 
Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései támogatásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatában kiáll Magyarország 
Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedései mellett. Csabdi sem hagyja magát! 
Csabdi Község Önkormányzat. Képviselő-testülete támogatja a Kormány rezsicsökkentését.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
12./ napirend: 
 
Egyebek  
 
Dr. Tankó Károly polgármester  
 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Szent László patak meder tisztítására a Vízügyi 
Igazgatóság tájékoztatása szerint megoldható. Árajánlatot kérünk, előzetes információk 
szerint 300-400 e Ft-ból megoldható lenne.  
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt a polgármester úr megköszönte a megjelenést és 
19.00 órakor bezárta az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Tankó Károly                                   Dr. Sisa András 

polgármester                                              jegyző 


