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Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Dr. Tankó Károly   polgármester,  
Lődy József    alpolgármester  
Molnárné Szegedi Irén   képviselő 
Dr. Nándorfi Zoltán   képviselő 
Radovics Károly   képviselő 
Ferenczik István   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 Radovics Károly és Lődy József nem érkezett meg, de mind a ketten jelezték a késést, így 
az ülés 5 fő megjelenésével határozatképes.  
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
 
1.) Beszámoló a két ülés között végzett fontosabb eseményekről  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
4.) A  Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) A  Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2014. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 



 
  7.) Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

  8., .) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 213.évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
9.) 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 5 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.) Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
4.) A  Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) A  Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2014. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

  7.) Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

  8., .) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 213.évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
9.) 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 hulladék szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb változás, hogy a Saubermacher Kft. a 
saját tulajdonában lévő szelektív hulladékgyűjtő konténereket váratlanul és előre le nem 
egyeztetett módon elszállította a településről. Így edényzet hiányában a konténeres szelektív 
hulladékgyűjtést a korábbi módon nem tudjuk megoldani. A közbeszerzési eljárást követően a 
törvényi előírásoknak megfelelően nem konténeres gyűjtés lesz, hanem házhoz menő, amelyet 
az új szolgáltatónak kell majd megszervezni. 

B., Amiről fontos még beszélnünk, hogy a meglepően enyhe időt követő csapadékosabb és 
hidegebb időjárás köszöntött ránk. 2014. évi költségvetésünket ugyan csak most tűzzük 
napirendre, de az útszóró só megrendeléséről már intézkednünk kellett. A só jövő hét hétfőn, 
vagy kedden érkezik. Addig a sózás biztosítását a tavalyi tartalékunkból tudjuk megoldani. 
Sózásra eddig két alkalommal került sor a településen. 

C., Tegnap este volt az iskolai Intézményi Tanács ülése Alcsútdobozon, a székhely-
intézményben. Az alakuló ülés után elfogadtuk az iskolához kapcsolódó iskolarendet, 
házirendet, tanrendet, tantervet. A legfontosabb esemény mégis az, hogy elindultak az előzetes 
tárgyalások a két iskola szétválásáról, ami úgy tűnik, hogy még talán az idei évben meg is 
valósulhat.  

Megállapítom, hogy Lődy József képviselő úr 16.45-kor megérkezett, így a testületi ülést 6 
képviselő jelenlétében folytatjuk tovább. 

D., A következő téma az irattár rendbetétele: 1974-2000-ig történt meg az iratok teljes 
irattározása, selejtezése, dobozolása és a levéltárba, illetve a hivatali irattárba történő 
elhelyezése. A hátralévő időszakot egy későbbi időpontban fogjuk rendbe tenni, mivel ezeknek 
azért komoly költség-vonzatuk van. A 1974-2000-ig terjedő időszak iráttározási költsége 
bruttó 633.000.- Ft-ba került. A munka elvégzése azért volt különösen fontos, mivel e törvényi 
kötelezettség elmulasztása esetén akár millión felüli, többször kiszabható bírságra is 
számíthattunk volna. 

Dr. Sisa András jegyző: Az irattározó az javasolta, hogy célszerű 5 éves ciklusokra bontani az 
irattározást/selejtezést, mert akkor gyűlik össze annyi iratanyag, amivel van értelme 
foglalkozni, illetve akkor a költség is kb. százezer forintos nagyságrend, ami kevésbé terheli 
meg az adott költségvetést. Mivel elvileg maximum 15 évnél régebbi anyag nem lehet 
rendezetlenül az irattárban, így most 2-3 évig nem kell ezzel terveznünk. 

Dr. Tankó Károly polgármester:  

E., Amiről még szintén szeretnék beszélni, hogy elindult a 010-es hrsz.-ú út hivatalos 
átvételének az eljárása.  

F., A Béke utcában a játszótérnél a mederlapok olyan mértékben összeszakadtak, hogy 
balesetveszélyessé vált, így azonnali intézkedést foganatosítottunk és Keresztesi Imre helyi 
vállalkozót kerestük meg, hogy a keletkezett hibákat kijavítsa. Későbbiekben egy korlátot 
tervezünk elhelyezni az árok mentén, különösen mivel játszótér is van a közelben. 

Ha bárkinek a  fentiekkel kapcsolatban bármi kérdése van kérem tegye fel, amennyiben nincs 
kérem elfogadni a beszámolót. 

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 
 

2./ Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról 
szóló rendelet megalkotása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

Felkérném Jegyző Urat, hogy röviden szóban ismertesse a napirend lényegét. 

Dr. Sisa András jegyző: 

A rendelet megalkotásának indoka, hogy bármilyen államháztartáson kívüli támogatás 
átvétele és átadása – gondolok itt olyan civil szervezetek támogatására, vagy az 
önkormányzatot érintő bármilyen adomány elfogadására – rendeletben meghatározott módon 
kell, hogy megtörténjen. Az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete nagy 
részben eddig is szabályozta azt, azonban célszerű ennek hatásköri rendjét és a kezelési 
módját szabályozni helyi rendeletben. Két verziót engedélyez a törvény: vagy pályázat útján, 
vagy egyedi kérelemre dönthetünk. Én a második módot javasolom, ugyanis egyszerűbbnek 
tűnik a kivitelezése, mintha pályázatot írnánk. Kis önkormányzat lévén, a képviselők 
dönthetnek a szabad pénzeszközök felhasználási módjáról, amely egyébként nem túl jelentős 
összeget takar. Ide tartoznak például az egyesületek támogatása, rendezvények szervezése. 
Annyi kitételt fogalmaztunk meg, hogy egy évben maximum két alkalommal lehessen 
benyújtani támogatási igényt, amely egyúttal megegyezik a költségvetésnek a két félévének 
időszakával. Gyakorlatilag az év elején, illetve a féléves módosításnál tudunk ezekre sort 
keríteni. Természetesen egyedi, sürgősen felmerülő igény esetén a képviselő-testület saját 
hatáskörében – akár a rendelet módosításról – ezen felül költségek átvállalásáról dönthet. 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

A lényeg szerintem, hogy ez a gyakorlatban eddig is jól működött, akár az egyesületnek, akár 
valamilyen rendezvény kapcsán nyújtottunk támogatást. A Jegyző Úr által felvázolt módon 
szerintem a legcélszerűbb. A rendelettel kapcsolatosan valakinek van észrevétele vagy 
kérdése, akkor tegye fel, ellenkező esetben javaslom ezt a rendeletet így elfogadni. 

A napirendi ponthoz 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 

 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 



1/2014 (II.10.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli  források átadására és átvételére 

vonatkozó szabályokról 
 (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3./ napirend: 
    Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

Ennél a  napirendi pontnál is megkérném Jegyző Urat, ismertesse a napirend lényegét.  

Dr. Sisa András jegyző: Szintén jogszabályi meghatározás alapjn, hogy az önkormányzatok 
ne adósodjanak el, illetve az adósságcsapdába történő csúszásokat elkerüljék szükséges 
kimutatni a várható adóbevételeket, amelyhez viszonyítva lehet későbbiekben hiteleket 
kérelmezni. A tervezés alapja az elkövetkezendő 3 év. Azt gondolom, alaphelyzetben az 
önkormányzatoknak nem az a célja, hogy eladósítsa saját magát. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Köszönöm szépen, gyakorlatilag a táblázatban látható a 
jelenlegi és a várható adóbevételeknek a bemutatása a következő 3 évre. Mivel a táblázat 
megfelelő sorában csak 0-ák szerepelnek, ami azt jelenti, hogy nem tervezünk eladósodást. 
Amennyiben azonban szükség lenne hitelfelvételre, azt egyedi módon kell tudnunk kezelni. 
Azon vagyunk, hogy erre ne legyen szükség. A 7. napirendi pont az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének elfogadása. Itt látjuk a célt: ne keletkezzen semmiféle adóssága az 
önkormányzatnak. Szerintem a számok eléggé magukért beszélnek, így ha nincs kérdés, 
észrevétel a témával kapcsolatban, akkor kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 
 

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 

4/2014. (I.30.) számú határozata 
Csabdi Község Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegeiről 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 



meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
4. napirend: 
A  Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
A következő napirendekkel egyre közeledünk a költségvetésünkhöz, de előtte minden 
társulásunknak, illetve olyan együttműködésünknek a 2014. évi költségvetését jóvá kell 
hagynunk, amely az önkormányzati költségvetésre hatással van. Így elsőként az orvosi 
ügyeleti társulásról szeretnék beszélni. Az előterjesztés mellékletében nyilvánvalóan látható, 
hogy Csabdi tekintetében egyszer van takarítói díj 25.125.- Ft/év, egyszer közüzemi díj 
(ügyeleti helyiségé) 26.614.- Ft/év és van egy munkaszervezet feladatainak ellátásához 
szükséges költség hozzájárulás, ami 240.000.-Ft/év. Ez összesen kb. 300.000.- Ft/év. Azt 
szeretnénk azért, ha ennél bővebben kapnánk a társulástól elszámolást a munkaszervezeti 
feladatok ellátásához szükséges hozzájárulásról, mert így nem tudjuk pontosan, hogy ez mit 
takar. 
Dr. Sisa András jegyző: Én azt javaslom, hogy mivel a Kormányhivatal határidőként 2014. 
február 5. napját jelölte meg a 2014.évi költségvetések elfogadására, így ez azt jelenti, hogy a 
következő három társulás költségvetésének jóváhagyásáról szóló előterjesztéseket vita nélkül 
kéne elfogadnunk azért, hogy ne akasszuk meg ezen társulások működését. A vitás pontok 
tekintetében kezdeményezzük, és bízzuk meg a Polgármester urat, hogy a társulási ülésen 
képviselje ezt az álláspontot és vizsgáljuk felül. Az idő rövidsége miatt kimarad az az 
egyeztetési kör, mely bekövetkezte után nem lenne semmilyen vitatott helyzet. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Én azt javaslom, hogy a hivatal külön levélben kérje a 
társulást, hogy részletezze a költségeket, amit majd egy következő testületi ülésen újra 
tárgyalunk.  
Egyéb tekintetben javaslom a költségvetés ily módon történő elfogadását. 
Ha egyéb hozzászólás nincs, kérem fenti kiegészítéssel, szavazásra bocsátom az előterjesztést. 
 
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 

5/2014. (I. 30.) számú határozata 
a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  

2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 



 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  2014. évi költségvetésének 
tervezetével egyetért és azt jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
5.)napirend 
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint az előző pontban: az óvodavezetőkkel közösen készült 
egy költségvetési terv az óvodákra. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tavalyi 
kiadásokhoz képest idén növekedett Csabdi önkormányzatot terhelő havi hozzájárulás 
összege: jelen esetben 641.224.-Ft. Ha jól tudom, az óvodapedagógusok bérét másképp 
finanszírozza az állam, mint tavaly, ezért lehet az, hogy most kétszerese hozzávetőlegesen a mi 
költségünk. 
 
Polyefkó Mária pénzügyi vezető: Az üzemeltetéshez hozzájárulást biztosít az állam, az 
óvodapedagógusokat pedig gyereklétszám alapján finanszírozta eddig. Most az 
óvodapedagógus létszámában benne van, hogy hány gyereket látnak el,hány csoportot látnak 
el, és ehhez kalkulálják az óvodapedagógus létszámot és az alapján kapják a finanszírozást. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Csak ez így nekünk kedvezőtlenebb, mert többet kell az 
önkormányzatnak hozzátenni. 
 
Polyefkó Mária pénzügyi vezető: Szerintem kevés a gyerek, ezért kevesebb az állami 
finanszírozás, de az óvodapedagógus létszám pedig maradt. A gyerekétkeztetési támogatásnál 
ez talán kompenzálható később. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Igen, a plusz normatíva lehívást megbeszéltük. A költségek 
pedig teljesen külön vannak véve Alcsútdoboz és Csabdi vonatkozásában. Az óvodai szétválást 
is nagyon szeretnénk: azon vagyunk, de addig intézni kell a mindennapokat is. A probléma, 
ami lassítja az eljárást, hogy Alcsútnak van egy TÁMOP-os pályázata, és nekik még nem 
érkezett meg a támogatói nyilatkozat, amely engedélyezné az alcsúti önkormányzatnak az a 
jogutódlást szétválás esetén, mint, ahogy nekünk is engedélyezték a bővítésnél.  

Egyéb kérdés ezzel a költségvetéssel kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor kérem a képviselőket szavazzunk! 
 
 
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 
6/2014. (I. 30.) számú határozata 

 a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének 
tervezetét jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
6.)napirend:  
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2014. évi költségvetésének jóváhagyása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Ez a társulás látja el a településen a védőnői szolgálatot, a családsegítői és a szociális- és 
házi segítségnyújtási feladatokat. Most már van házi segítségnyújtásban ellátott gondozott is, 
illetve igény lenne a szociális étkeztetésre is, úgyhogy ilyen irányú bővítést is 
kezdeményeztünk. 

Látjuk, hogy lakosságszám arányosan mennyi a Csabdira eső költség. Annyi kontrollt 
csináltunk az ügyben, hogy Jegyző Úr kért egy hozzávetőleges számítást a felcsúti székhelyű 
Esély nevű társulástól: körülbelül ugyanilyen összegre jött ki nekik is a költségvetés. 
Kötelezően ellátandó feladatköröket fed le, amiben nagy mozgástere nincs senkinek sem. 
Javaslom a költségvetést így elfogadni. 
 
 
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 Köség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2014. (I. 30.) számú határozata a    
Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetével egyetért és azt 
jóváhagyja. 
 



Határidő: Azonnal 

  Felelős: Polgármester 

 

7.)napirend: 
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Térjünk rá a saját 2014.évi költségvetésünkre. A bevételek adottak, a tavalyi tényleges 
megvalósulás alapján, így ebbe részletesen nem mennék bele. Kiadási oldalról is részletesen 
minden leírásra került, ezt szeretném, ha részletesebben mindenki átnézné és bármilyen 
kérdése van, arra kitérnénk. Reprezentációra lett 200.000.- Ft elkülönítve, itt gondoltunk az 
óvodai épületrész átadásának ünnepsége kapcsán felmerülő költségre, valamint ide tartozik 
minden egyéb rendezvényre történő vásárlás is. Aztán irodaszerre van elkülönítve 300.000.- 
Ft, egyéb anyagbeszerzés a tisztítószerekre, amit az iskolai étkeztetés miatt mi fizetünk: erre 
150.000.- Ft lett betervezve. Reméljük, idén megvalósul végre a honlapunk és annak 
üzemeltetését a közös önkormányzat hivatal informatikusa vállalta külön szerződésben, évi 
80.000.- Ft-ért. Rezsi költségre és karbantartásra van még betervezve költség. A többi 
szerintem egyértelmű.  

 
Megállapítom, hogy Radovics Károly képviselő úr 17.35-kor megérkezett, így a testületi 
ülést 7 képviselő jelenlétében folytatjuk tovább. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
A közfoglalkoztatáshoz alkalmazási költség van betervezve, közutak üzemeltetése és 
fenntartása, ide csoportosítottunk át nagyobb összeget, mivel korábban már beszéltünk róla, 
hogy a Diófa és Béke utcai úthibákat szeretnénk kijavítani. A felújításhoz pedig kérünk 
árajánlatokat és azt követően tudjuk a pontos összeget meghatározni. Reméljük, lefedi a 
1.500.000.-Ft, melyet beterveztünk: amennyiben nem, úgy a tartalékból fogunk 
átcsoportosítani.  

Azzal tisztában vagyunk, hogy, a szennyvízrendszer bérleti-díjából befolyik összeg, az 
ugyanabba fordítható vissza: erre a célra elkülönített számlán kell tartani az összeget. Így a 
Fejérvízzel történő egyeztetést követően kezdeményezném, hogy a csatorna-fedlapok 
megsüllyedésének a rekonstrukcióját ebből a közel 6 millió forintnyi felhalmozódott összegből 
valósítsuk meg. 

 

Radovics Károly képviselő: Ez csak a szennyvízre vagy a sima vízre is használható? 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Úgy tudom, hogy a vízre is lehet, nem csak a szennyvízre. 

 

Radovics Károly képviselő: Akkor nyomásfokozót is tudunk belőle csinálni pl. a Béke utcába. 

 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Sőt a nyomásfokozón kívül a 72-es csővezetéket 100-asra 
kéne cserélni. 



 

Dr. Tankó Károly polgármester: Azt gondolom, hogy tárgyalásokat kezdeményezek a 
Fejérvízzel: kérünk kalkulációkat ezekre a munkákra, majd abból kiválasztjuk, hogy mit 
szeretnénk és mi fér bele az összegbe. De ha a felsoroltakat mind szeretnénk, akkor ez a keret 
már most kevés! 

 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: A Béke utcai csőcsere azért is fontos, mivel már nem tudnak 
új telkeket kialakítani, mert több rácsatlakozási lehetőség nincs. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Azért azt se felejtsük el, hogy a Fejérvíznek is lehet olyan 
kezdeményezése, mint pl. a szennyvíztelepre tartalék szivattyú beszerzése, amit korábban már 
jeleztek. Esetleg valamilyen ottani rekonstrukció. 

 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő, Radovics Károly képviselő: Ezt ne abból akarják 
megvalósítani. 

 

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Azért nem jó, mert ezek a szivattyúk folyamatos javítgatások 
alatt állnak. Az ünnepek alatti is kétszer az áramszolgáltatás akadályozott volt, ami kiderült a 
szivattyúk hibájából. Erről én beszéltem velük és azt mondták, hogy nem vesznek ők szivattyút, 
mert annak magas költsége van. Ha mi netán megvesszük, akkor nekik azt kötelező legyen oda 
beépíteni, hogy jó legyen, mert most is egy javított tartalék szivattyúval működik a 
rendszerünk.  

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Jó, akkor a Fejérvízzel mihamarabb megkezdem ezeket a 
tárgyalásokat, hogy mire használjuk el az összeget. 

Visszatérnék a költségvetésünkre, tehát az idei év megvalósulása alapján lett tervezve. 

Ingatlanvásárlásra lett 1 millió forint betervezve - amiről már beszéltünk - „a szegényház” 
megvásárlása a ráépített járda végett. Kérünk ide hivatalos értékbecslést, és a testület 
jóváhagyását követően, azt az összeget fogjuk fölajánlani. 

Beterveztünk 200.000.- Ft-nyi összeget, mert én jónak találnám, ha a képviselők együtt 
kimennénk Erdélybe a testvér-települési kapcsolatok hivatalossá tétele érdekében. Egy hosszú 
hétvégére kimennénk. 

Ferenczik István képviselő: Szerintem nagyon jó ötlet, csak rajtunk múlik, megyünk-e, de 
augusztus előtt, mert augusztustól aratás van, akkor már nem jó! 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Akkor május- június környékére elkezdem szervezni. 

Intézményi étkeztetési feladatokat eddig közfoglalkoztatott végezte, de a program lejártát 
követően is biztosítanunk kell a feladat ellátását, így február hónaptól pedig 8 órás állásban 
foglalkoztatjuk a hölgyet megbízási szerződés alapján. 

Amint látjuk a költségvetés összesen 82-83 millió forint. Legfontosabb, amit szeretném, ha 
mindenki értene, hogy a tartalékot elsősorban arra szeretnénk használni, hogy a Béke utcának 
a megvalósítását elő kell finanszírozni, amit rulírozó módon lehet úgy megvalósítani, hogy ne 



kelljen hitelt felvennünk. Amennyiben idő közben bármelyik soron hiány mutatkozik, úgy azt 
szintén ebből lehet finanszírozni.(5.890.000.-Ft-ról beszélünk összesen). 

Ezzel kapcsolatban kérem a képviselőket, hogy jelezzék, ha van bármi, amit még szeretnének 
beletenni, esetleg kérdés, ami nem volt világos? Ellenkező esetben javaslom ezt a rendeletet 
így elfogadni. 

 
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 
2/2014 (II.05.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
8.)napirend 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 

Dr.Tankó Károly polgármester: Kérem Jegyző Urat, hogy ismertesse pár szóban, miért kellett 
módosítani a költségvetést. 

 

Polyefkó Mária pénzügyi vezető: A teljesítési adatoknak megfelelően. Az egyik kiadásnemből 
a másikra át kellett csoportosítani tételeket. 

 

Dr. Sisa András jegyző: Gyakorlatilag technikai módosításokat kellett végrehajtani, mert év 
közben volt egy költségvetés módosítás, annak megfelelően most lekövettünk a tételsorok 
közötti átvezetéseket. Ez alapján nem kell többet fizetni egyik településnek. Pénzmaradvány 
van, de az nem jár vissza, hanem szintén átcsoportosításra kerül a tételsorok között.  

 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérdés ezzel a költségvetéssel kapcsolatban? Akkor kérem a 
képviselőket szavazzunk. 
 
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 
8/2014. (I.30.) számú határozata 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő módosításokat 
engedélyezni a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. éves költségvetésében: 
 
A bevételi oldalon a finanszírozás, a kiadási oldalon pedig a kereset kiegészítés és a járulékok 
emelkedtek a köztisztviselő dolgozók 2013. II. félévi és a 2012. 12. havi bérkompenzációjának 
összegével (637 e Ft). Az állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte 
az előirányzat módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok 
módosítására. 
  
További szükséges módosítások, ezer Forintban kifejezve: 
 
Önkormányzatok és társ. általános végrehajtó igazgatási tev. szakfeladat (841126 1) 
 
1.) 
 + 419 (511112) Aill-re  
 + 14 (511122) Ktv. Ill.kieg.-re 
 + 29 (512172) Ktv. Ker. kieg.-re 
 + 340 (512192) Ktv. Egy. Mv. Kapcs. Jutt.-ra (szab. Megváltás) 
 + 302 (513142) Ktv. Önk. Bizt. Ptár befiz.-re 
 + 71 (513192) Ktv. Egy.saj. jutt.-ra (1 fő Ktv. Alapvizsga) 
 + 158 (514122) Ktv. Üdülési hj.-ra 
 + 2. 048 (514142) Ktv. Étk. Hj.-ra 
 + 243 (522112) Áll. Nem tart. Megb. Díjra 
 + 746 (522130) Tov. Mvisz. Lét. Jutt.-ra 
 + 204 (522172) Felm. Mváll.egy.saj. jutt.-ra 
 + 276 (522110) Áll.nem tart. Megb. Díjra 
 - 730 (511132) Nyelvpótlékról 
 - 163 (511142) Ktv. Egy. Ill. pótlékról 
 - 73 (512112) Norm. jutalomról 
 - 29 (512142) Ktv. helyettesítésről 
 - 15 (514132) Ktv. Közlek. Ktgtér.-ről 
 - 2. 388 (514192) Ktv. Egy. Ktgtér. és hj.-ról 
 - 567 (516112) Részmi. Ktv. Re. Szem. -ről 
 - 5 (516122) Részmi. ktv. Személyi jutt.-ról 
 - 69 (516142) Részmi. Ktv. Szem. Ktgtér.-ről 
 - 497 (53115) Szoc. hj. adóról 
 - 314 (373152) Mc. Tám.ért. kiad.-ról 
 
2.) 
 + 53 (5331) Eü. Hj.-ra 
 - 29 (53115) Szoc. hj. adóról 
 - 24 (531152) Szoc. hj. adóról 
 
3.) 
 + 44 (54412) Folyóirat beszerzésre 
 + 48 (54413) Egy. Inf. Hord. Besz.-re 
 + 7 (5491) Egy készlet besz.-re 
 + 12 (55111) Nem adatátv. C. távközl. Díjra, (telefon) 



 + 635 (55119) Egy. Komm. Szolg.-ra 
 + 10 (552191) Egy. Üz., fennt. Szolg.-ra 
 + 143 (5561) Pénzügyi szolg.-ra 
 + 65 (561111) Áfára 
 - 4 (5431) Irodaszerről 
 - 12 (54411) Könyv beszerzésről 
 - 9 (55112) Adatátv. C. távközl. Díjról (internet) 
 - 505 (55219) Egy. Üz., fennt. Szolg.-ról 
 - 65 (562112) Belföldi kiküldetésről 
 - 55 (56317) Egy. Kféle dologi kiadásról 
 - 314 (373152) Mc. Tám. Ért. Kiad-ról 
 
4.) 
 + 67 (914112) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg. Mc.  (Bevétel) 
 + 25 (5541) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás) 
 + 42 (55412) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás) 
 
5.) 
 + 15 (914122) ÁHT-n kív. Tov. Szla. Szolg. Mc. (Bevétel) 
 + 15 (55512) ÁHT-n kív. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás) 
 
6.) 
 + 6 (9161411) ÁHT-n kívülről egy. Mc. Kamat bev.-re (Bevétel) 
 + 6 (5561) Pénzügyi szolgáltatásra (Kiadás) 
 
7.) 
 + 22 (919131) Kisz. Term. És szolg. Áfára (Bevétel) 
 + 22 (561111) Áfára (Kiadás) 
 
8.) 
 + 441 (91213) ÁHT-n bel. Szolgáltatás ellenértékre (Bevétel) 
 + 441 (511122) Ktv. Illetmény kieg.-re (Kiadás) 
 
9.) 
 + 730 (57117) Mhelyvédelmi terv. Befiz.-re 
 + 194 (57211) Munk. Által fiz. SZJA-ra 
 - 924 (373152) Mc. Tám. Ért. Kiad.-ról 
 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege így 72. 443 e Ft-ról 73. 631 
e Ft-ra változott. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 

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 


