
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
2013. szeptember 24-i soros, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 24-én 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester,  
                                                                     Lődy József                         alpolgármester  
             Molnárné Szegedi Irén       képviselő 
                                                             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 4 fő megjelenésével határozatképes.  
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett fontosabb eseményekről  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója 

          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
4.) A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi beszámolója 

          Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 

5.) A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat-módosításának 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 
6.)A Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vétele 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
7.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.  



  évi fordulójához 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
8.) Egyebek 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Kérem a Tisztelt 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 tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 
 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett fontosabb eseményekről  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója 

          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
4.) A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi beszámolója 

          Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 

5.) A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzat-módosításának 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 
6.)A Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vétele 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
7.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.  
  évi fordulójához 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
8.) Egyebek 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
1./ napirend: 
 
Beszámoló a két ülés között végzett fontosabb eseményekről  
         Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A,  A kazánprogramot készre lejelentettük, a pénzügyi és a szöveges beszámolót is elküldtük, 
tehát a pályázat lezártnak tekinthető. Néhány kisebb munkafázis maradt, amelyet a beruházó 
pótolni fog. Ezek a munkálatok, mint például az épület mögötti föld feltöltése, elegyengetése, 
a beruházás zárását nem veszélyeztették. 



B., A szüreti felvonulás és bál rendben lezajlott. Sok résztvevője volt a rendezvénynek. 
Káresemény, rendbontás nem történt. 
 
C., Az óvoda bővítésével kapcsolatos döntésünk után a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás határozata értelmében megkezdődhetett a kivitelezés. Gyakorlatilag 
mindennap folyik a munka, így reményeink szerint a határidőn belül elkészülhet az épület.  

D., A Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségén dolgozó adós kolleganő elérte a 
nyugdíjkorhatárt, jelenleg a felmentési idejét tölti. A Közös Hivatalnál történt pályáztatás 
eredményeként egy fiatal kolleganő került kiválasztásra, aki korábban a Vám- és 
Pénzügyőrségnél dolgozott. 

Ha ezzel kapcsolatosan bárkinek kérdése van, akkor várom, ha nincs kérem elfogadni a 
beszámolót . 

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 
    99/2013 (IX.24.) sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 
szóló beszámolóról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:Polgármester 

 

2./ Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása  
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

Felkérném a pénzügyi ügyintézőnket, hogy pár szóban ismertesse a napirend lényegét. 

Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző: 

Az első félévben különböző állami finanszírozásokat kaptunk pluszba, és egyrészt ezért kellett 
módosítanunk költségvetésünket. Sajnos azonban a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan kapott 
410.000.- Ft kiegészítő támogatásról le kellett mondanunk, mert nem vagyunk jogosultak rá, 
mivel a kapott állami normatíva lefedi a gyermekétkeztetés költségét.  



A vis maior támogatásban kapott 85.000.- Ft - amit a március 15-i hó helyzet miatt kaptunk-, 
volt olyan számlánk, amit nem fogadtak el.  Illetve a szerkezetátalakítás támogatás beszállítás 
összegeit az iparűzési adóhoz kapcsolódóan kaptunk 980.000.- Ft-ot, így nem csak a kiadási 
hanem a bevételi előirányzaton is módosítani kellett. Szabadságmegváltás kifizetés is volt, és 
néhány kiadást más helyre kellett átkönyvelve elszámolni, mint ahova mi terveztük. A Fejérvíz 
bérleti díjának könyvelési tételét is tisztázni kellett - mivel kötött felhasználású-, így azt 
elkülönített számlán kell kezelnünk. A Bicske- Csabdi- Mány Víztermelő Kft.-nek adtunk tagi 
kölcsönt, az június 30. napjával visszautalásra került. Ebbe a módosításba még nem szerepel 
a biokazán, mert a pénzügyi teljesítésben átcsúszott a harmadik negyedévbe. Sajnos a 
hóeltakarítási költségek viszont jóval túllépték az általunk betervezett összeget, azzal pedig 
megemeltük az előirányzatot.  

Dr. Tankó Károly polgármester: 

A lényeg szerintem, hogy valóban voltak nem várt költségek, amelyek növelték a kiadásainkat, 
de alapvetően egy takarékos, átgondolt költségvetési megvalósítást hajtottunk végre. A 
költségvetési rendelet módosításához, akinek kérdése van, tegye fel, ellenkező esetben kérem 
szavazzunk. 

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 
11/2013 (VIII. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti rendelkezés és a  
vagyonkezelés szabályairól szóló rendelet módosítása 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3./ napirend: 
     Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

A következő napirendi pont a féléves beszámoló, amelyből kiviláglik, hogy az adóbevételek 
jelentősen elmaradtak a tervezettől. Ez az iparűzési adó tekintetében valószínűleg a gazdasági 
válságnak tudható be. A telekadó időarányosan teljesült, de az építményadónál megint 
jelentős az elmaradás.  

Jegyző Úr 17.15-kor elhagyta a helységet, ezért az ülést megszakítom és 15 perc szünetet 
rendelek el.  



Dr. Tankó Károly polgármester: 

17.30-kor az ülést újra megnyitom, azzal, hogy térjünk vissza az I. félévi beszámoló 
elfogadása napirendi ponthoz. 

Észrevétel, kérdés van ezzel a témával kapcsolatban? Akkor kérem a képviselőket, hogy 
szavazzunk. 
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 

100/2013 (IX.24.) számú határozata 
az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásról 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         100.115 eFt 
                   módosított előirányzata:    108.397 eFt 
                  I. félévi bevétele:                  64.362 eFt  
             ebből költségvetési bevétele:     42.325 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           100.115 eFt 
                   módosított előirányzata:      108.397 eFt 
            félévi költségvetési kiadások:      38.192 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:    25.859 eFt 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
4. napirend: 
A Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, és a Felcsúti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Felkérném Jegyző Urat, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
A körjegyzőség, mint jogi társulás az év első két hónapjában működött, utána átalakult közös 
önkormányzati hivatallá, és az elszámolás módja is megváltozott. A lényeg, hogy a korábbi 
megállapodásba foglalt és csökkenteni tervezett létszámot nem tudjuk tartani, mivel a 



települések igénye a változatlan kirendeltségi nyitvatartás és létszám. Így az előirányzat 
módosítására lesz szükség, ami némi többlet-befizetést von maga után. A többlet-befizetés 
nem csak a létszám növekedése, hanem a felszabadult álláshelyeket betöltött alkalmazottak 
magasabb iskolai végzettsége miatti besorolásból adódó magasabb bérköltség magyarázza, 
illetve egyéb olyan visszamenőleg kötelezően elszámolandó tételek, mint például a jogosan 
járó, de elmaradt nyelvpótlék. Olyan dologi kiadások is jelentkeztek, amik kicsúsztak az előző 
évi megrendelésekből vagy a teljesítés átcsúszott erre az évre. Felmerült, hogy az ÖNHIKI 
pályázatnak van forrás kiegészítő pályázati része, amibe ezen többletköltségeket betervezzük 
és remélhetően meg is kapjuk. Ha ez valóban megvalósul, akkor többletköltség nem terheli az 
egyes települések költségvetését az idei évben. A jövő évben pedig – ha átszervezés nélkül kell 
tovább működnünk-, akkor ezeket a forrásokat saját költségvetésből hozzá kell tenni minden 
településnek, viszont ez az ára annak, hogy állandó kirendeltséget tartsunk fent mind az öt 
településen. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A témával kapcsolatban van valakinek kérdése? 
Az én meglátásom e tekintetben, hogy a Csabdi önkormányzatnak is volt egy 
szabadságmegváltás ügye, ami 1 millió forint összeg kifizetését eredményezte saját 
költségvetésből. Így én nem tartom elfogadhatónak, hogy 2011-től elmaradt nyelvpótlékot 
közösen fizessünk: oldja meg ezt a jogelőd önkormányzat, ahol a munkavállalót 
foglalkoztatták. 
 
Dr.Sisa András jegyző: 
Értem a felvetést, de nehéz megoldani, mert az egymást követő jogutódlások azt 
eredményezik, hogy a jelenlegi foglalkoztatónak kell helyrehozni az akkori elmaradást. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: 
Csabdi tekintetében számszerűsítve ez 1.311.000.- Ft többletkiadást jelent. Indítványozom, 
hogy foglaljuk határozatba azt, hogy Csabdi 1.000.000.- Ft többletköltséget 
elfogadhatatlannak tartja és javasoljuk, hogy azt az érintett Felcsút önkormányzata saját 
forrásából teljesítse. Egyéb tekintetben javaslom a költségvetés korrigálásának elfogadását. 
Ha egyéb hozzászólás nincs, kérem fenti kitétellel, szavazásra bocsátom az előterjesztést. 
 
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 

101/2013 (IX.24.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosításáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Közös Hivatal 2013. évi költségvetés módosítását elfogadja azzal, hogy a 2011. 



évtől elmaradt kifizetésű nyelvpótlék az érintett munkavállaló munkavégzése helye szerinti 
önkormányzatot terhelje. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         0 e Ft 
                   módosított előirányzata:    72. 443 e Ft 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:           0 e Ft 
                   módosított előirányzata:     72. 443 e Ft 
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
 
6.)A Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vétele 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
A 010.hrsz-ú út kapcsán már korábban döntöttünk arról, hogy ezt az útszakaszt csak 
biztonságos, közlekedésre alkalmas állapotba szándékozunk átvenni. A balesetveszélyes 
úthibák mart aszfalttal való javítása és a szükséges bozótirtás megtörtént. A korábbi kitételek 
teljesültek, az út önkormányzati tulajdonban vételét javaslom. 
 
Lődy József alpolgármester: 
Van rá garancia? 
 
Dr.Nándorfi Zoltán képviselő: 

Igen, ez fontos kérdés, mert mi van abban az esetben, ha ez a tél folyamán feljön? 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Én úgy gondolom, hogy minden ilyen munkára van kiviteli garancia. 

 

Dr.Sisa András jegyző: 
Elvileg van rá garancia, de ki tudja, hogy a gyakorlatban kivel szemben és hogyan 
érvényesíthető. 

 
Dr.Nándorfi Zoltán képviselő: 

Kivitelezői garanciával átvesszük. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
A szerződés tervezetét annyiból javasoljuk módosítani, hogy az útburkolati munkák javítására 
1 éves garanciát kérünk.  

Ha egyéb hozzászólás nincs, kérem a képviselőket szavazzunk. 

 
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 
102/2013. (IX.24) számú határozata 

a Csabdi külterületi 010. hrsz-ú út önkormányzati kezelésbe vételéről 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Csabdi külterület 
010. helyrajzi számú, 2.869.000.- Ft értéken nyilvántartott közutat önkormányzati kezelésbe 
átveszi, és helyi közútként hasznosítja, azzal, hogy az átadó Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ az általa 2013. augusztusában elvégzett karbantartási munkákra egy 
éves garanciát köteles vállalni. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az út átvételével kapcsolatos hatósági eljárás díját saját 
költségvetéséből biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező előzetes megállapodást az 1. pont szerinti véleményeltéréssel aláírja, 
valamint az út átvételéhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
7.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.  
  évi fordulójához 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr.Tankó Károly polgármester: 
Utolsó napirendi pontként a Bursa csatlakozásról kell döntenünk. A tavalyi évben már 
csatlakoztunk, az idei csatlakozási szándékot kérem a tisztelt Képviselők szavazatával 
megerősíteni.  

 
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 
103/2013. (IX.24) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához   
történő csatlakozásról 

  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához az előterjesztés 
mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.  

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 

8., Egyebek: 
 

A napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem volt. 
 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 18:15 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


