
Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március                       
27-én  17.00 órakor kezdődő, soron következő nyilvános ülésén, a Körjegyzőség           
Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos helyiségében, 2064 Csabdi,   Szabadság u. 
44. szám alatt. 
 
 
Jelen vannak:                            Dr. Tankó Károly                        polgármester 
                                                     Lődy József                                  alpolgármester 
                                                     Ferenczik István                         képviselő 
                                                     Molnárné Szegedi Irén              képviselő  
                                                     Dr. Nándorfi Zoltán                   képviselő  
                                                     Tóth Mihály                                 képviselő  
 
Tanácskozási joggal: 
                                                     Dr. Petrin László                         körjegyző 
 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-
testületből 6 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz a kiküldött meghívóban szereplő napirendek elfogadására azzal a 
módosítással, hogy a 3./ napirend: Csabdi Sportegyesülettel kötendő 
használati szerződés és együttműködési megállapodás az Egyesület kérése 
alapján lekerülne a napirendről, egy későbbi ülésen tárgyalnánk. 
 
Kérem a képviselőket fogadják el a módosított napirendet. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen 
szavazattal (a szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) határozathozatal 
mellőzésével az alábbi napirendet fogadta el. 

 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 
2./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)  
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
       
3./ A kistérségi mozgókönyvtári szolgálathoz történő csatlakozásról                       
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
4./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása tárgyában pályázat    
      benyújtása  
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
5./ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó       



      intézmény fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásának támogatásáról és a   
      szükséges önerő biztosításáról   
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 
6./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi  
      támogatására vonatkozó igény benyújtás  
      Előterjesztő: Dr. Petrin László  körjegyző 
 
 
7./ Hulladék szállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés átmeneti időre  
      történő meghosszabbítása   
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 
 
8./ Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a  
      Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez  történő csatlakozásról  
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 

1./ napirendi pontot:   
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérem a képviselőket fogadják el a lejárt határidejű határozatokról szóló  beszámolót.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal ( a 
szavazásnál     6 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta 
a napirend szerinti beszámolót. 
 
2./ napirend: 
    Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről (szóbeli)  
    Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
 

- Az autóbusz megállónál lévő lefolyórács javítása elkészült.  Köszönet Kalmár 
Lászlónak és Bálint Imrének, akik megszervezték és elvégezték a munkát. 

- A fűnyíró traktor generálozásához az alkatrészek megvásárlásra kerültek. 
- Tuba Viktória volt jegyző munkaviszony megszüntetésének komoly anyagi 

következményei vannak, mely még átnyúlik a jövő évre is. 
  

Kérem a képviselőket fogadják el a beszámolót.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a 
szavazásnál      6 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta 
a napirend szerinti beszámolót. 
 

 



3./napirend: 
      A kistérségi mozgókönyvtári szolgálathoz történő csatlakozásról                            
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

A VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2009. 
évben döntött arról, hogy mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok 
ellátására megállapodást kezdeményez. A kistérség települései közül jelenleg nyolc 
település részese a megállapodásnak. A mozgókönyvtári ellátás célja, hogy az 
ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a 
településeken élő valamennyi lakos számára.  
 
Cél a könyvtári szolgáltatás működtetése, a könyvellátás, a szakszerűség biztosítása, 
az információs igények gyors, színvonalas kielégítése, valamint a települések 
művelődési lehetőségeinek javítása, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, s az 
itt élők esélyének növelése a tanulásra, az információszerzésre. Fontos a könyvtárak 
együttműködésének korszerűsítése, aktív információs kapcsolat kialakítása. A 
kistérségi mozgókönyvtári normatívának köszönhetően a csatlakozott könyvtárak 
technikai eszközellátottsága és könyvtári dokumentum-ellátottsága jelentősen javul. 
 
A nyilvános könyvtárral nem rendelkező település önkormányzata könyvtári 
szolgáltatásra alkalmas helyiséget, könyvtárost, és a használók számára alkalmas 
időpontban történő nyitva tartást biztosítja.  
 
A szolgáltatásban azon települési önkormányzatok vehetnek részt, akik nem 
rendelkeznek nyilvános könyvtárral és a könyvtári szolgáltató hely kialakítását 
biztosítják. A könyvtári szolgáltató helynek – 1500 fő alatti lakosságszámú település 
esetén- hetente legalább két napon, minimum hat órás, -1500 fő feletti 
lakosságszámú település esetén- hetente legalább négy napot, minimum tizenkét órás 
nyitva tartást kell biztosítani. 
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez, mely lehetővé teszi, 
hogy közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben eszerint is működik, a 
nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével 
és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő 
kiadásokra, mozgókönyvtári feladat szervezésére és ellátására fordítható. 
 
Az Önkormányzat esetében felmerülő költségek: 
1 fő részmunkaidős munkatárs, 
a helyiség fenntartása, 
internet biztosítása. 
 
Az első évben ki kell alakítani a szolgáltatásra alkalmas helyiséget. Fel kell szerelni 
egy arra alkalmas számítógéppel, nyomtatóval, internet hozzáféréssel. A szolgáltató 
által használt operációs rendszer kistérségi munkaállomását kell biztosítani a 
zavartalan könyvtári szolgáltatás végett. A dokumentumáramlást biztosító 
szállítóeszköz működtetését is biztosítani kell. Az autó már rendelkezésére áll a 
Társulásnak. 



A szolgáltató helyek kialakítása és felszerelése a szolgáltató felmérése alapján 
történik. Az éves költségvetés úgy kerül beállításra ezen feladatra, hogy a Társulás 
által lehívható támogatás fedezi a szolgáltatás költségeit. A településeknek és a 
szolgáltatónak ez nem kerül többlet költségébe. 
 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 8. számú melléklete szerint a 
többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása 

 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800.000,- forint/könyvtári szolgáltató hely 

 
Fontos tudni, hogy a csatlakozni kívánó települési önkormányzat nem veszíti el a 
költségvetési törvény 3. számú mellékletében biztosított Települési 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
után járó hozzájárulást. 
 
Felkérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat tételei kötelezettséget vizsgáló 
bizottság elnökét közölje a bizottság véleményt. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság nem támogatja a 
mozgókönyvtár létrehozását – információk szerint nem igazán van rá igény. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a képviselők döntését.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat  
Képviselő- testületének                                                                                                       

24/2012. (III. 27.) számú határozata 
 

a kistérségi mozgókönyvtári szolgálathoz történő csatlakozásról 

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Vértes TKÖT által szervezett 
kistérségi mozgókönyvtári szolgálattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 1.)   Csabdi Község Önkormányzata kinyilvánítja a kistérségi mozgókönyvtári 
szolgálathoz történő csatlakozási szándékát.  

 2.)   Az előterjesztés mellékletét képező hatályos mozgókönyvtári feladat ellátási 
szerződést tudomásul veszi. A szerződés rendelkezéseit megismerte és azt magára 
nézve kötelezőnek fogadja el.   Felhatalmazza a Polgármestert, hogy  a csatlakozási 
szándék kinyilvánításáról szóló jelen határozatot a Társulási Tanács részére küldje 
meg.   

Határidő: azonnal                                                                                                                  
Felelős: Polgármester  



 

4./ napirend:   

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása tárgyában    
pályázat  benyújtása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján 
lehetőségünk van pályázatot benyújtani a település közterületén telepítendő térfigyelő 
kamera rendszer kiépítésére. A fejlesztés nagymértékben növelné községünk 
közbiztonsági helyzetét. Az elérhető támogatás maximális mértéke községünk 
esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a. A pályázati önerőt az Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének tartalékából tudjuk biztosítani. Kérem, hogy a Képviselő- 
testület támogassa az Önkormányzat pályázaton történő indulását. 

Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát. 

 

Lődy József alpolgármester: Ki figyeli a felvételt és hol ?  
 
Dr. Petrin László körjegyző válasza: A rendőrség és a közterület felügyelet 
jogosult a felvételeket megtekinteni. Két hétig tárolják a felvételt, de csak akkor 
kerülne megtekintése, ha bűncselekmény történik. 
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Van egy fenntartási költsége a rendszernek, 
véleményem szerint nagyobb összegre kell pályázni. 
A Polgárőrség támogatása éves szinten fél millióba kerülne az Önkormányzatnak, ez 
csak hatékonybab lenne. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a képviselők döntését.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal (a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 
  

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

 25/2012. (III. 27.) számú határozata 

pályázat benyújtásáról a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés 
megvalósítása tárgyában 

 Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az “önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének 
részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be 
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása tárgyában.   

 A fejlesztés bekerülési értéke:                               7.169.663.- Ft 



 A pályázat keretében igényelt támogatás:       5.735.730.-Ft     

   Önkormányzati önerő összege:                          1.433.933.-Ft 

 A Képviselő-testület a pályázati önerőt 2012. évi költségvetésének tartalékából 
biztosítja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 Határidő:  azonnal                                                                                                     
Felelős:    Polgármester 

 
5./napirend: 

     Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot    
    ellátó   intézmény fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásának  
    támogatásáról és a  szükséges önerő biztosításáról 
 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

2012. március 1-jével megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2012. (III.1.) BM rendelet. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 
13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatából a társult 
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására nyílt lehetőség. 

A társult formában működtetett óvodai nevelést végző intézmények fejlesztésére a 
támogatás formája vissza nem térítendő, melynek maximális összege 30 millió Ft. 

Pályázó az intézményi társulás székhely önkormányzata vagy többcélú kistérségi 
társulás lehet. A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztéshez 
szükséges összeg 80 %-a, 20% önerő biztosítása szükséges. Az eszközbeszerzésre 
igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át. A 
támogatás további feltétele, hogy a támogatásból megvalósuló építéssel járó 
beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig 
határozott idejű közfoglalkoztatottakat kell alkalmazni. 

A fejlesztés során az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása támogatható. Az intézményfejlesztési támogatás során lehetőség 
van óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre. 

Jeleztem a Munkaszervezet felé - mivel a Napraforgó Tagóvoda kapacitásbővítése 
szükséges -  a megjelent rendelet alapján indítványozom a pályázat benyújtását.A 
pályázat benyújtásának jogi akadálya nincs. Csabdi Község Önkormányzat képviselő-
testülete az előterjesztés készítésekor még nem döntött az önrész biztosításáról 
(társulási ülésen szóbeli tájékoztatást ad a döntésről Csabdi polgármestere). 



Pályázathoz csatolandó a társulási tanács határozata az önerő biztosítására vonatkozó 
igazolás (a határozatnak tartalmaznia kell a beruházás megvalósításához szükséges 
önerő összegét is). 

A határozati javaslatot ki kell egészíteni, hogy a képviselő-testület vállalja, a 
támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, és annak a közfoglalkoztatott alkalmazásával történő kiegészítését  
támogatni szíveskedjék. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 
  

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

26/2012. (III. 27.) számú határozata 

társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmény fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásának támogatásáról és 

a szükséges önerő biztosításáról 

1) Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
Vértes TKÖT által benyújtandó pályázatot, amely az “önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján kerül benyújtásra a 
Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda (Csabdi, Szabadság u. 31.) önkormányzati 
tulajdonban lévő épületének fejlesztése tárgyában.   

 2) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati 
önerőt biztosítja, amelynek összege 7.500.000.-Ft, azaz Hétmillió-ötszázezer forint. 

 3) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának 
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

 Határidő:  azonnal                                                                                                    
Felelős:    Polgármester 

6./napirend: 

      Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok  
     2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtás  
     Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 6. melléklet 2. pontja szerint az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására 24 932,0 millió forint előirányzatot biztosít, ez közel 6 



milliárd forinttal kevesebb a 2011. évihez viszonyítva. Ebből az előirányzatból 
Önkormányzatunk az önállósága és működőképessége megőrzése érdekében - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján - 
kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez 
kapcsolódó hiányra az alábbi feltételek szerint: 

Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél): 

lakosságszáma 1000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, 

helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez, 

a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt, 

kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a 
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 

 Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési 
kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány 
finanszírozásához. Így - többek között nem támogatható: 

- a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, 

- külön is a képviselő-testület, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi 
jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint 

- az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és 
a támogatásértékű kiadások indokolatlan mértéke. 

  

Önkormányzatunk megfelel a fentebb ismertetett igénylési feltételeknek, valamint a 
kizáró feltételek nem érintenek bennünket. Az Önkormányzat a támogatás iránti 
igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be. 

Az igénylést az év során az alábbi határidőkig lehet benyújtani: 
- április 30., 
- szeptember 10., 
- november 5. 

 

A rendelkezésre álló keret szűkös volta miatt április 30-áig benyújtjuk pályázatunkat. 
Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha 
olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat 
működőképességét veszélyezteti. 

A Kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól - indokolt 
esetben helyszínen - beszerzett dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az 
államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak. 



A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter együtt dönt a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium által 
működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján. 

A döntésre a beérkező igénylések elbírálását követően folyamatosan kerül sor. 

A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium honlapjain kerül közzétételre. Az Önkormányzat részére a 
támogatás átutalása a döntést követően soron kívül történik. Számításaink szerint  
június elején az elnyert támogatás már az Önkormányzat számláján lehet. Pontos 
összegről most a testületnek nem kell döntenie, csak a támogatási igény 
benyújtásának szándékáról. A támogatási igény összegét megadott számviteli 
szempontok alapján a Körjegyzőségi Hivatal ügyintézője számolja ki, tehát ez nem egy 
tetszőleges összeg, hanem szorosan összefügg költségvetésünk mutatószámaival. Az 
már bizonyos, hogy kb. 20 millió Ft körüli támogatási igény kerül majd benyújtásra. 
A támogatás kifejezés alatt vissza nem térítendő támogatást kell érteni. 

Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 
  
 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

 
 27/2012. (III. 27.) számú határozata 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1. Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
2. Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
   I.  a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, 

vagy a feletti. 
 

 

   II.  a)  A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. 
évben ilyen jogcímen 22971 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 

  

   III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 6644 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

     



  IV. 
 
 
 V. 

 a)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
nem kötelezett. 
 
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: azonnal                                                                                                                                                         
Felelős: Polgármester,  Körjegyző 

 
7./napirend: 
      Hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés    
      átmeneti időre történő meghosszabbítása   
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Az Önkormányzat és a Saubermacher Bicske Kft. között 2006. december 22-én az 
Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak hosszú távú, környezetkímélő 
megoldása érdekében közszolgáltatási szerződés jött létre, melynek alapján az 
Önkormányzat megbízta az SB Kft.-t a közigazgatási területén a tulajdonosoknál 
rendszeresen keletkező, települési szilárd hulladék, szelektíven gyűjtött hulladékok 
begyűjtésével, szállításával, valamint elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatói 
feladatok jelen megállapodás szerinti ellátásával. A közszolgáltatási szerződés 2012. 
március 31..napján a határozott idő elteltével megszűnik. Az új hulladékgazdálkodási 
törvény 2012. év első félévében történő elfogadásával a hulladékgazdálkodás 
rendszere Magyarországon átalakításra kerül és az új jogszabályi környezetnek 
megfelelően kell majd közbeszereztetni és szerződni a tárgyi közszolgáltatási 
feladatok ellátására. Az átmeneti időszakra a jogszabályok lehetőséget adnak a 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására. Ezért kezdeményezem, hogy a 2012. 
március 31. napjáig hatályban volt közszolgáltatási szerződést 2012. április 1. napjától 
2012. december 31-ig, az új hulladékgazdálkodási törvény várható hatályba lépésnek 
időpontjáig, változatlan feltételek fennállása mellett kerüljön meghosszabbításra. 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a mellékelt megállapodás aláírására hatalmazzon 
fel.    

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 
  
                                         Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

28/2012. (III. 27.) számú határozata 
 

a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés átmeneti 
időre történő meghosszabbításáról 

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher 
Bicske Kft. ( 2060 Bicske, Csákvári út 45.) közszolgáltatóval 2006. december 22-én 



létrejött és 2012. március 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződést – átmeneti 
időre, a kötelező közfeladat folyamatos biztosításának érdekében, 2012. április 1. 
napjától 2012. december 31-ig az új hulladékgazdálkodási törvény várható hatályba 
lépésnek időpontjáig, változatlan feltételek fennállása mellett meghosszabbítja.   

A Képviselő- testület az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására a 
Polgármestert felhatalmazza.  

Felelős: Polgármester, Körjegyző                                                                                                 
Határidő: 2012. április 1.                           

 
8./napirend:  
      Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a  
      Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez  történő     
      csatlakozásról  
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Bicske Város Képviselő-testülete január havi soros ülésén napirendjén tárgyalta  a 
Központi Orvosi Ügyeleti ellátórendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalát, 
azonban Csákvár, Vértesboglár és Bodmér községek kérelmére (mindhárom 
település képviselő-testületi döntésben foglalt kérelmet juttatott el Bicskére) a 
Képviselő-testület a 13/2012. (I.26.) számú határozatával a csatlakozás lehetőségéről 
szóló döntést elnapolta.  

Az elnapolás azért volt szükséges, mivel jelenleg Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és 
Gánt települések határozatlan időre kötött társulási megállapodással közösen tartják 
fenn és biztosítják az orvosi ügyeleti ellátást a négy településen. Ugyan Csákvár, 
Vértesboglár és Bodmér (a mellékelt képviselő-testületi döntéseik szerint – 1-3. 
melléklet) kész felmondani a társulási megállapodást, mivel azonban a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ttv.) 4.§ (2) bekezdése szerint a társulási megállapodást legkésőbb 
szeptember 30-ig történő bejelentéssel, a naptári év utolsó napjával lehet – a három 
település csatlakozási szándékának elfogadása úgy jogszerű, ha valamennyi (tehát 
mind a négy) település felmondja a megállapodást, ezáltal a társulás megszűnik.  

Mivel a januári soros ülésig nem érkezett meg Gánt település határozata – a Bicske 
Város Képviselő-testülete a döntés elhalasztása mellett döntött. 

Gánt Község Önkormányzatának döntése (4. melléklet) február 2-án érkezett meg 
Bicskére. A döntésben Gánt kinyilvánítja, hogy a jelenlegi orvosi ügyeleti 
szolgáltatással maximálisan elégedett, ezért a társulás megszüntetését az év végéig 
nem támogatja. Mivel a hivatkozott Ttv. nem teszi lehetővé az év közbeni kiválást, 
ezért fenti négy település csatlakozási kérelméről nem kell dönteni. 

 

Jelenleg a központi orvosi ügyeleti feladatokat 2012. április 30-ig szóló, határozott 
idejű megállapodás alapján Bicske Központi Orvosi Ügyelet Kft. látja el. 
Amennyiben az orvosi ügyeleti ellátási körzet nagysága változik, újra kell szervezni a 
feladatellátás módját, a szolgáltatónak működési engedélyt kell kérnie az ellátandó 



területre és szükséges az OEP-el történő finanszírozási szerződés megkötése, ill. 
módosítása. Tekintettel arra, hogy jelenleg a szolgáltatás 2012. április 30-ig 
biztosított, Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének szükséges állást 
foglalnia arról, hogy  

•••• támogatja-e a csatlakozni kívánó Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és 
Vértesacsa képviselő-testületi döntésbe foglalt kérelmét az orvosi ügyeleti 
ellátó rendszerhez történő csatlakozásról 

•••• milyen módon kívánja az ügyeleti ellátást megszervezni úgy, hogy a  
szolgáltatás nagyobb területre történő megszervezése és ellátása az ellátás 
színvonalát nem rontsa le, a már meglévő  ellátás biztonságát ne veszélyeztesse 

•••• kivel kívánja a szolgáltatást biztosítani, melyek a kiválasztás feltételei. 
 

1. Megkeresésre a FM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének február 13-án érkezett válaszában úgy tájékoztatott, hogy a 11 
településen történő orvosi ellátásnak szakmai, vagy törvényi akadálya nincs. A 
terület nagyságára való tekintettel az ügyelet megszervezését az engedélyező 
hatóság két orvossal, ügyeletes nővérrel és egy gépkocsivezetővel javasolja. (5. 
melléklet) 

2. Az OEP 2011. november 30-án kelt levelében arról tájékoztat, hogy 
amennyiben a társult önkormányzatok köre bővül – a Szolgáltató kérelmére, 
működési engedélye alapján a finanszírozási összeg is változik, arra a 
mindenkori Szolgáltató jogosult. A finanszírozási összeget az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló többször módosított 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) alapján biztosítja az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár.  
Ugyanezen jogszabály arról is rendelkezik, hogy amennyiben a központi 
ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi 
betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi 
szolgáltatóval kötött háromoldalú megállapodás szerint ügyeleti időben közös 
diszpécserszolgálatot tart fenn, akkor további 10%-kal megemelt ügyeleti 
díjazásra jogosult. (6. melléklet) 

3. Az OMSZ biztosítja a hívásfogadást, az ügyeleti egység irányításának 
humánerőforrását és technikai feltételét. A háromoldalú szolgáltatási 
szerződést az OMSZ és az OEP finanszírozott ügyeleti Szolgáltató, valamint a 
területileg illetékes Kórház köti. (A terület nagyságára való tekintettel az egy 
ügyelet orvossal történő megszervezést szintén nem látja elegendőnek.) 
Az ügyeleti hívószám a székesfehérvári Mentésirányításban csöng. Az ügyeleti 
ambulancia helyszínén nem lesz hívásfogadás. A mentésirányítás az ügyeleti 
egységekkel és a mentőkkel is rádión kommunikál. 

Az önkormányzatnak az OMSZ diszpécserszolgálata többletköltséggel nem jár, 
az OEP által biztosított állami finanszírozás fejében (10%) ellátja a feladatot. 
(7. melléklet) 

 

 



Tekintettel arra, hogy a bővített ellátási körzet bekerülési költségeit jelen pillanatban 
nem ismerjük, indikatív árajánlatok lettek bekérve ahhoz, hogy az elvárt és megkívánt 
szolgáltatáshoz és települések létszámához viszonyítva milyen összegből 
finanszírozható biztonsággal az ügyeleti ellátó rendszer. Az így megtett ajánlatból (az 
OEP finanszírozás ismeretében) kiszámítható, hogy a résztvevő települések 
lakosságszámuk arányában hány Ft-tal járulnak hozzá a Szolgáltatás 
igénybevételéhez. A módosított társulási megállapodás ezzel az összeggel kalkulál 
annak érdekében, hogy a becsült szolgáltatási összeg ismeretében a megállapodás 
módosítása elfogadásra kerüljön. 
 
  Összegezve tehát: 

1. A központi orvosi ügyelet bővítéséhez a mikrotársulási megállapodás 
módosítása szükséges.  

2. A mikrotársulási megállapodást valamennyi résztvevő önkormányzatnak 
minősített többséggel kell elfogadnia. 

3. A  szolgáltató kiválasztásához  közbeszerzés lefolytatása szükséges. 
4. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása. 
5. A pályázat elbírálását követően meg kell kötni a szerződést a szolgáltatóval. 
6. A szolgáltató ez alapján működési engedélyt kér a terület ellátására és 

finanszírozási szerződést köt az OEP-pel. 
7. Központi diszpécserszolgálat felállításához az ügyeleti szolgálatot működtető 

egészségügyi szolgáltató, a sürgősségi betegellátó osztályt működtető 
szolgáltató és a mentést végző egészségügyi szolgáltató háromoldalú 
megállapodása szükséges. 

 
Kérem a Képviselő- testületet, hogy a mellékelt társulási megállapodás 
módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak az 
aláírására hatalmazzon fel. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ( a szavazásnál                  
6 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 
  

Csabdi  Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

29/2012. (III. 27.) számú határozata 

 Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelméről a 
Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, 

valamint a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodás 
módosításáról 

 Csabdi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.       Megvizsgálta Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a 
Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét 
és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 4.§ (2) bekezdés figyelembe vételével azt nem támogatja. 

2.      Megvizsgálta Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek 
a Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási 
lehetőségét és azt támogatja.  

3.      A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a 
továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja:  



a.)    a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az 
alábbiakkal egészíti ki, illetve pontosítja: 

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 7. § 
rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske székhellyel működő 
központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) 
pontjában meghatározott kötelező feladat közös ellátására, mely 
megállapodás az 1995. április hónapjában megkötött „Orvosi ügyeleti szolgálat 
finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én, majd 1999. október 1-jén kelt 
„Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására kötött megállapodás 
jogutódja. 

2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét  

Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: 
Alcsútdoboz, József A. u. 5. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete         szh.: Felcsút, 
Fő u. 75. 

Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete          szh.: Tabajd, 
Dózsa Gy. u. 2. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete               szh.: Vál, Vajda 
J. u. 2. 

Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete   szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  

települések kérelmére, nevezettekkel bővítették. 

2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti 
Társulásból  

Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: 
Alcsútdoboz, József A. u. 5. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete         szh.: Felcsút, 
Fő u. 75. 

Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete          szh.: Tabajd, 
Dózsa Gy. u. 2. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete               szh.: Vál, Vajda 
J. u. 2. 

Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   szh.: 
Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  



települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó 
telephelyű összevont háziorvosi ügyelet keretében látták el.  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv, Móri, Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2011. 
április 11-én kelt, 569-5/2011. számú végzésében megállapította, hogy 
a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyeleti 
tevékenység nem felel meg az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) 
ESzCsM rendelet előírásainak és határidő tűzésével a tapasztalt 
hiányosságok felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben 
résztvevő települések önkormányzatait. A települések között Bicske 
gesztorságával levezetett tárgyalások eredményeként 2012. 
szeptember 1-jei hatállyal  

Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: 
Alcsútdoboz, József A. u. 5. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete         szh.: Felcsút, 
Fő u. 75. 

Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete          szh.: Tabajd, 
Dózsa Gy. u. 2. 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete               szh.: Vál, Vajda 
J. u. 2. 

Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   szh.: 
Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  

ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti 
Társuláshoz.  

A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 
továbbiakban: Eü.tv.) 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott 
kötelező feladat ellátására a következőkben állapodnak meg:” 

b.)   a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki: 

„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.” 

c.)    a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult 
szerződést kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a 
továbbiakban: Szolgáltató). A közbeszerzés lebonyolítása Bicske 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város 
Önkormányzat polgármestere az ajánlati felhívás elfogadását 
megelőzően köteles kikérni a társult önkormányzatok 
polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás tartalmát 
illetően. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a 
megkeresés kézhezvételétől számított 5 napon belül el kell 



juttatniuk Bicske város polgármesteréhez. Amennyiben a 
vélemény kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt 
megadottnak kell tekinteni. A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és 
jogerős működési engedélye alapján jogosult a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral finanszírozási szerződést kötni.”  

d.)   a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a 
társulásban vállalt szerepük e szerződés elveinek 
maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy 
a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása 
az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás 
tagjaira.  

3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár által közvetlenül a Szolgáltató 
számlájára folyósított állami finanszírozás, illetve a társult 
önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás.  

3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok 
lakosság számával, illetve az adott településnek az orvosi 
ügyelettől való távolságával arányos.  

3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított 
hozzájárulás kiszámításánál a társult Tagok tárgyév január 1-
jén regisztrált lakosság százalékértékét növelni kell a társult 
tagok Bicskétől km-ben mért távolsága százalékértékének 1/3-
val, és az így kialakult % értékek egymáshoz viszonyított 
arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok 
között megosztani azzal, hogy Bicske vonatkozásában az 
átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell venni. 

e.)    a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul: 

„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval 
kötött szerződésben szereplő vállalkozási díj alapján külön 
megállapodásban határozzák meg.” 

f.)    a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul: 

„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2., 
továbbá 3.3.3. pontjában foglalt  kiegészítő hozzájárulás 
megállapításánál a népesség-nyilvántartás előző év január 1-jei állandó 
lakosságszám adatai kerülnek figyelembe vételre.” 

g.)   a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi. 

h.)   a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:  

„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi 
Önkormányzat által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell 
átutalni a 11736020-15727048 számú bankszámlára. Az összegek 
beérkezését követően a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján 



Bicske Város Önkormányzata köteles továbbutalni a támogatást a 
Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra. 

3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 3.7. 
pontban megjelölt határidőt követően a fizetési kötelezettség 
fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem 
teljesítő, vagy részben teljesítő, mulasztó önkormányzatot 
Bicske város polgármestere 15 napos határidő kitűzésével 
felszólítja a hozzájárulás teljesítésére.  A kitűzött határidő 
eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske 
város polgármestere beszedési megbízás alkalmazásával 
történő végrehajtást kezdeményez tartozása erejéig, mely 
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.  

A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási 
megállapodás aláírását követő 15 napon belül a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknál bejelentett módon engedélyezik a 
kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a 
társulás által elfogadott bekerülési költségének a 
megállapodás 3.3.3. pontja alapján megállapított, településre 
jutó mértékéig – a beszedési megbízás benyújtását.” 

i.)     a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul: 

„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek 
térítésmentes használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület 
tulajdonosa biztosítja.  A rendelőintézeti helyiségek 
alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató részére Bicske 
Város Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba 
adott berendezések és felszerelések Bicske Város 
Önkormányzat tulajdonát képezik.” 

j.)     a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul: 

„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, 
célhoz kötött külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy 
pályázaton nyert eszközbeszerzés miatti ingóvagyon növekmény a 
társult önkormányzatok közös tulajdona. A társulás, avagy a tagsági 
jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűnésére 
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.” 

k.)   a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult 
önkormányzatok a Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, 
koordináló, a központi orvosi ügyelet és a társult önkormányzatok 
rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával összefüggő feladatok 
ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát bízzák 
meg.” 

l.)     a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. A társuláshoz történő csatlakozás: 



6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás 
lehetőségét biztosítják. 

6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon 
önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, 
melyek 

·         elfogadják a társulás céljait, 

·         vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 
3.3.2., a 3.3.3., valamint a 3.7.  pontokban rögzített 
módját, 

·         jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. 

6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének 
a 6.4. pontban foglaltakról történő nyilatkozatát 
tartalmazó határozatát, a Bicske Város 
Önkormányzatához, mint gesztor önkormányzathoz 
(megállapodás: 3.2. pontja) kell megküldenie.  

6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges.” 

m.)  a Megállapodás 7.1.  b) pontja hatályát veszti. 

n.)   a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. ponttal egészül ki: 

„7.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább  három 
egymást követő alkalommal késedelmesen hoz döntést, 
továbbá aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.”  

o.)   a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki: 

„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e 
megállapodást jóváhagyó határozatát követően – 2012. 
szeptember 1. napján lép hatályba.” 

4.      Csabdi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási 
megállapodásának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 

5.      Csabdi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási 
megállapodását egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 



Határidő: azonnal                                                                                                                               
Felelős: Polgármester, Körjegyző 

 

A napirendek tárgyalása bezárult, a polgármester úr felkéri a képviselőket, akinek 
közérdekű bejelentése van tegye meg. 

 

Tóth Mihály képviselő: 

- Nagy a felháborodás a faluban a telekadó mértékének megemelése miatt, főleg 
az idő emberek vonatkozásában.  

- A Sportpálya öntözését, locsolását a Sportegyesület részéről nem tudjuk 
vállalni, lenne-e lehetőség arra, hogy közmunkással végeztetnék ezt a feladatot. 

Ferenczik István képviselő: 

- Az iskola kerítésén húzódó gázvezeték ügyében történt-e már intézkedés ? 
- A Tábortűz megrendezésével kapcsolatban, lesz-e még megbeszélés? 

Dr. Tankó Károly polgármester:  

A  hozzászólók által feltett kérdéseket kivizsgáljuk és lehetőség szerint intézkedünk. 

A Tábortűz megrendezésével kapcsolatban a következő hónap közepén még tartunk 
megbeszélést. 

 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a Polgármester úr megköszönte a 
megjelenést és 19.00 órakor bezárta az ülést. 

 

kmf. 

 

 

 

Dr. Tankó Károly                                     Dr. Petrin László 

polgármester                                                körjegyző 

 


