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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének idén is gondoskodnia kell a téli hó 
eltakarításról, a közutak járhatóvá tételéről. 
 
A téli síkosság-mentesítésről a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok közül a Képviselő-
testület a legjobb ajánlatot kiválasztva évente dönt. A korábbi testületi ülés 
határozatképtelensége és az idő előre haladta miatt a helyzet mielőbbi rendezése azt kívánja, 
hogy a Tisztelt Képviselők a mai testületi ülésen döntsenek, hogy a 2013.december 31-ig 
átmenetileg megbízzuk Vargáné Szarka Anna egyéni vállalkozót, hogy szükség esetén 
elvégezze a településen a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatokat. Ezzel egyidejűleg 
pályázatot írjunk ki a település belterületeinek téli hó- és síkosságmentesítési munkálatainak 
elvégzésére. 
 
A pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a felcsutihivatal.hu-n 
tesszük közzé az alábbi szövegezéssel: 
 
„Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Csabdi községi 
közutakat érintő téli hóeltakarítás és síkosság mentesítési munkálatokra a 2014. évi 
időszakra. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20. 10.00  
 
A pályázat benyújtásának helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,   
          2064.Csabdi, Szabadság utca 44. 
 
A pályázatról további felvilágosítást ad: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
A pályázatokat Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő 
lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.” 
 
 
Ennek alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hagyja jóvá az elmúlt évben is 
megbízott vállalkozó erre a téli szezonra való ismételt megbízását, valamint a pályázat 
feltételeinek elfogadását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a fenti javaslatot megtárgyalni és határozatot hozni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A., 

 Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (XI. 19.) határozata 

Csabdi közutainak téli síkosság-mentesítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013.november 20 napjától 
2013.december 31 .napjáig terjedő időszakra a település belterületi útjainak hóeltakarítására és 
síkosság-mentesítési munkálataira vonatkozóan, Szarkáné Varga Anna egyéni vállalkozóval 
(2064.Csabdi, Béke utca 17/b.) kötendő  vállalkozási szerződést jóváhagyja. 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja a 2013-as évet érintően azzal, 
hogy a szerződés 2013. november 20. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra szól, és havi 50.000.- Ft rendelkezésre állási díj mellett 9000.- Ft/óra óradíj 
mellett köthető meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: November 20. 
B., 

 Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (XI. 19.) határozata 

Csabdi közutainak téli síkosság-mentesítésére történő  
pályázat kiírás elfogadásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csabdi község útjainak 
hóeltakarítására és síkosság-mentesítésére pályázatot ír ki az alábbi szöveggel: 

 
„Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Csabdi községi 
közutakat érintő téli hóeltakarítás és síkosság mentesítési munkálatokra a 2014. évi 
időszakra. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.december 20. 
A pályázat benyújtásának helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,   
          2064.Csabdi, Szabadság utca 44. 
A pályázatról további felvilágosítást ad: Dr.Tankó Károly polgármester ad 
 
A pályázatokat Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő 
lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el. 
A pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a felcsutihivatal.hu-
n kell közzé tenni.” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: december 20. 


