
 

  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
2014. január 23-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2014.január 23.  17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester,  
                                                                     Lődy József                         alpolgármester  
             Ferenczik István                  képviselő 
                                                                    Dr.Nándorfi Zoltán Géza     képviselő 

       Radovics Károly                 képviselő 
      Tóth Mihály     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 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, Molnárné Szegedi Irén jelezte távollétét, a testület 
határozatképes. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) A hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) A Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési 
és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) Veszélyes útburkolati hibák javítása a Béke utcában 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Három napirendi ponttal lett kiküldve a meghívó, de a napirendben annyi módosítást 
szeretnék, hogy „a veszélyes útburkolati hibák javítása a Béke utcában” napirendi pont 
helyett A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
napirendet tárgyalnánk. Ennek az indoka, hogy a Béke utcai javítások az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésébe be lesz építve, így annak most külön napirendként való tárgyalása nem 
indokolt. Ugyanakkor a közös hivatali költségvetés véleményezése határidős. 
Aki a fent említett változatással elfogadja a napirendeket, kérem kézfeltartással jelezze. 
 



 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 
 
1.) A hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) A Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési 
és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

3.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
 
 
1./ napirend: 
A hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzése tárgyában ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása  
         Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Elkészült a közbeszerzési dokumentáció, amely nagy 
mértékben támaszkodik a korábbi felhívásra.  
 
Dr. Sisa András jegyző: Annyi változtatás van, hogy a korábbi ajánlattételi felhívásban 3 év 
szerepelt, míg a mostaniba 5 évet írtunk. Az ok pedig annyi, hogy az előző közbeszerzési 
eljárásba meghívott cégekkel történő utólagos egyeztetésnél okként jelölték meg a szerződés 
időtartamára vonatkozóan, hogy a szolgáltatás 3 év időtartam alatt nem lehet nyereséges, 
ezért hosszabbítottunk a szerződéses időn. A másik módosítás, hogy nem zárt, hanem nyílt 
ajánlattételi eljárást kezdeményezünk, mely lényege, hogy nem mi keresünk meg potenciális 
ügyfeleket, hanem bárki benyújthat ajánlatot a közbeszerzésre. 
 
Radovics Károly képviselő: Ez a nyílt eljárás lehetett volna egyből, vagy előtte kellett a másik 
eljárás? 
 
Dr. Sisa András jegyző: Lehetett volna egyből a nyílt eljárást kezdeményezni, de ez az eljárás 
drágább és hosszabb az eljárás. Ennek csak a hirdetmény közzétételi díja 150.000.- Ft. 
 
Lődy József képviselő: Mi lesz a szelektív hulladékgyűjtő szigettel, ami itt szerepel? A 
kiírásban csak 1 db van. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Jogszabályi előírás szerint 2015. január 15-től falusias 
környezetben nem lehet szigetes formátumban szelektív hulladékot gyűjteni, csak házhoz menő 
jelleggel. Az 1 db üveggyűjtő konténerre vonatkozik, mivel azt nem lehet házhoz menő módon 
gyűjteni, mert balesetveszélyes. 
 
Dr. Sisa András jegyző: A szolgáltató nyilatkozhat arról,, hogy adott településre nézve tud-e 
több üveges konténert kihelyezni - vagy nem éri meg neki - így a jogszabályi feltételnek 
megfelelően csak egyet helyez ki. 
 



 

Dr. Tankó Károly polgármester: Én javaslom, hogy csak egyet írjunk bele, azt a hivatal 
udvarán el tudjuk helyezni, így potenciálisan lecsökkentjük az illegális hulladéklerakók 
létesítésének kockázatát. Ráadásul a szeletív szigetek 90%-át a műanyag hulladék tette ki, a 
Béke utcai buszfordulónál lévőkben szinte csak műanyag flakonok voltak.  

Ha ezzel kapcsolatosan bárkinek egyéb kérdése, vagy észrevétele van jelezze, ha nincs, kérem 
a Képviselőket szavazzunk. 

 
A napirendi ponthoz 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 
 
Az elfogadott döntés 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (I.24.) számú határozata 
Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék 

gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának jóváhagyása 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi Község közigazgatási területén 
keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, 
tárgyban indítandó nyílt közbeszerzési eljárás megindítása során a KP Kft. által készített, és 
jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
2./napirend 
A Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és 
Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjainak megválasztása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: A második igen fontos napirendi pontunk a jogszabályi 
feltételekben meghatározott kötelező vagyonnyilatkozatok leadásához kapcsolódóan szükséges 
bizottságot választanunk, melyre 3 főt kell jelölnünk. Javasolom a bizottságba Radovics 
Károly elnök, Lődy József bizottsági tag, és Ferenczik István bizottsági tag megválasztását. A 
jelöltek elfogadják-e a jelölést? 

Mindhárom jelölt elfogadja a jelölést. 

Dr. Sisa András jegyző: Ha a jelöltek elfogadják a jelölést, akkor arról is kérjük a 
nyilatkozatukat, hogy kívánják-e a kérdés zárt ülésen történő megtárgyalását. 



 

Mindhárom jelölt a nyílt ülés tartását javasolja. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Mivel a jelöltek egyike sem kéri zárt ülés tartását, ezért a 
jelöltek személyéről egyesével, nyílt ülésen szavazzunk. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Először kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e Radovics 
Károlyt a bizottság tagjának? 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem, szavazzunk, hogy Lődy Józsefet elfogadjuk bizottsági 
tagként? 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Ferenczi Istvánt is elfogadjuk bizottsági tagként? 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 

Csabdi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (I. 24.) számú határozata 

Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tagjának megválasztásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-
ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2., pontjára, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) Önk. rendelet 38.§ (2) bekezdésére figyelemmel  
 
 1., Radovics Károly  
 2., Lődy József  
 3., Ferenczik István  
 
képviselőt megválasztja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
Megállapítom, hogy Dr.Nándorfi Zoltán képviselő úr 16.40-kor megérkezett, így a testületi 
ülés 6 fő képviselő jelenlétében folytatódik tovább. 

 
 



 

3./ napirend: 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Az utolsó napirendi pontot megkérem Jegyző Urat röviden 
ismertesse. 

Dr. Sisa András jegyző: A könnyebb áttekinthetőség miatt a végéről kezdeném. Az előző évben 
még minden település egyedileg kapott normatívát, ettől az évtől viszont közvetlenül a 
székhely település kapja ezt. A tagönkormányzatoknak kiegészítő támogatást kell fizetniük 
lakosság arányosan. Jelenleg 19 főt finanszíroz az állam, ami a tavalyihoz képest 3 fővel több, 
viszont a tényleges létszámunk az állandó kirendeltségek és az állandó nyitva tartás miatt 
négy fővel magasabb. Felcsút még a körjegyzőség ideje alatt vállalta, hogy 3.000.000.- Ft 
külön támogatást hozzátesz a dologi költségekhez, és az ezen felüli különbséget osztjuk szét 
lakosságszám-arányosan. A mostani tervezet alapján az előző évhez viszonyítva Csabdi tavaly 
1.710.000.- Ft-tal járult hozzá a működéshez, most normatíván felül 2.039.000.- Ft 
többletköltséggel számolunk. A többletfizetés indoka, hogy néhány olyan kiadást is 
beterveztünk, ami javítja a hivatal működését, valamint, olyan kötelező egyedi kiadások 
jelentkeznek ebben az évben, mint például, hogy 3 fő nyugdíjba megy, akiknek a felmentési 
időre a bérét kell fizetnünk, vagy éppen 3 fő jubileumi jutalomra lesz jogosult szintén ebben az 
évben. Ez nagyságrendileg 4 millió forint többletkiadást ró a közös hivatal költségvetésére. 
Szeretnék egy bérben és juttatásban történő mozgásteret biztosítani az egyes 
munkavállalóknak, így a bértömeget 10%-os eltérítéssel terveztük. Illetmény-emelés régóta 
nem volt senkinél, sokat túlóráznak, több munkakört látnak el, és közülük vannak, akik a 
minimálbér környékén keresnek. Erre a jogszabály akár 40 %-os eltérést is lehetővé tenne. 
Amit a dologi oldalon kiadásként szerepeltettünk, több olyan közösen beszerzett program, 
amit egy részről kötelezően előírtak, másrészt könnyebbé teszik a munkát. Főleg pénzügyi 
területre vonatkozik ez, ahol hatalmas mennyiségű adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesíthetőségét egy könyvelést segítő program beszerzése útján terveztük. A WINIKSZ 
programot szintén közös hivatali szinten szereztük be, a visual regiszteres program, ami 
szintén egységes többletköltségként szerepel a költségvetésben. Ami még jelentős kiadásként 
szerepel a települések kiadási oldalán, az az irattározási költség, amit viszont nem a település 
lakosságszáma szerint osztottunk szét, hanem az egyes településekre eső tényleges irattározási 
költséget határoztuk meg. Ennek oka, hogy az irattárak mérete, az irattározási anyag 
mennyisége, irattározási évek száma a döntő, ami településenként nagyon eltérő. Csabdin 
most 1991-2000 közötti időszakra végezték el a teljes irattározást. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Én itt találtam olyan költségeket, mint például a jogtár 
megrendelése, a magyar közlöny megvásárlása, iktatóprogramok, adós- vagy pénzügyes 
szoftver, amit, amíg önálló hivatal voltunk ugyanúgy ki kellett fizetni, most viszont az öt 
hivatal egyben rendeli. Ezeken a költségeken tudunk spórolni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, 
hogy ez a hivatal így működjön, ahhoz a kb. 180.000.- Ft/hó költség korrekt hozzájárulás. 
Amennyiben nincs senkinek kérdése, így ebben a formában támogatható-e a költségvetés.  

Feltenném szavazásra, aki ezt így el tudja fogadni, kérem kézfeltartással jelezze.  

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 



 

Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2014. (I.23.) számú határozata 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének tervezetével 
egyetért és azt jóváhagyja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 17:50 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


