
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 17-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  

                                                     Radovics Károly                          képviselő 

                                                     Tóth Mihály                                 képviselő  

Tanácskozási joggal: 

                                                     Dr. Petrin László                         körjegyző 

 

Meghívott:                                  Kalmár László                         Ügyrendi Biz. tagja 

                                                      Költő Zsuzsanna            Falufejlesztési Biz. tagja 

Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-testületből 6 fő 
jelen van. Dr. Nándorfi Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. 

 
Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirendek elfogadására. 
 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) számozott 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./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása                                                      
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  



4./ Közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet   
megalkotása                                                                                                                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

5./ Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása                                                                                                                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

6./ Gyepmesteri feladatok ellátása                                                                               
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

7./ A VTKÖT József Nádor Általános Iskola Petőfi Sándor tagiskolája, 
valamint a Háromhárs Óvoda Napraforgó tagóvodája közétkeztetésének 
2012/2013. tanévre szóló biztosítása                                                                          
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 

8./ Szociális étkeztetés biztosítása                                                                                          
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

9./ Fogorvosi feladat ellátási szerződés módosítása                                             
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

10./ Az erdélyi Csinód községgel testvér települési kapcsolat kialakítása                     
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

11./ A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási  
Megállapodásánakmódosítása                                                                                       
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

12./ Csabdiért Közalapítvány 2012. II. féléves beszámolója                                                   
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

13./ Házi szennyvízátemelő szivattyú biztosítása                                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 

Dr. Tankó Károly polgármester ismerteti az  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  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    6 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta a napirend 
szerinti beszámolót. 

 



 

2./ napirendi pont: 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről   

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Dr. Tankó Károly polgármester: 

- Megtörtént az iskola felújítás, az alábbi munkálatokat végezték el:                                
udvari homlokzat vakolás, ajtócsere, csatorna javítás,                                                               
sajnos a tetőcsere nem  megoldható, mivel egy új tető 4 millió forintba kerülne, 
erre sajnos nincs forrás, a kúpcserepek cseréjét tudjuk csak elvégezni. 

- Július 3-án Alcsútdobozon a körjegyzőséghez tartozó  5 település dolgozói részt 
vettek a köztisztviselők részére szervezett  programon, mely  jól sikerült, így az 
5 település köztisztviselői találkozhattak. 

- Az INCOMSPED megfellebbezte az I. fokú bíróság  döntését, októberben lesz a 
II. fokú tárgyalás. 

- Debreczeni Kálmán  sem teljesítette fizetési kötelezettségét, Ő is bíróságra viszi 
az ügyet. 

- A jacsa.NET Kft felajánlásaképpen kapunk egy vebkamerát, mely a ROM-hoz 
lesz felszerelve. 

- Megkaptuk az ÖNHIKI támogatást 4,8 millió forint összegben. 
- Az Általános Iskola megbízott igazgatójának Keresztesi Erzsébetet nevezték ki 

egy évre, mivel a kiírt pályázatra nem volt jelentkező.   Most másodszor is 
kiírásra került, ha nem lesz döntést marad a megbízott igazgató.  
 

 Kérem a képviselőket fogadják el a két ülés között végzett munkáról  szóló 
beszámolót.  

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

3./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása                                                      
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012. (II.29) számú 
rendeletével 97.067 eFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2012. február 29-i ülésén 
fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. A 2012. év első félévében történt 
események miatt indokolttá vált annak módosítása, az alábbiak szerint: 

A Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatalában személyi változások történtek. 
2012. január 31-vel 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő jogviszonya megszűnt. 
2012. február 1-vel 1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő állt munkába költségvetési 
területen. A besorolások közötti különbség miatt változás állt be a személyi juttatások 
tekintetében, így a Körjegyzőség részére átadandó működési célú pénzeszközök 
összege az eredeti előirányzatban szereplő 11.290 eFt-ról 13.270 eFt-ra változik. Az 



előirányzat módosítás az általános tartalék terhére történik. A módosítással 
egyidejűleg a költségvetés főösszege nem változik. 

 

A fentiek számszaki bemutatását a csatolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.(Továbbá 
tájékoztatásként csatolom Csabdi Község Önkormányzatának módosított 
előirányzatait a Körjegyzőség vonatkozásában.) 

Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 2012. évi  
költségvetési rendelet módosításáról szóló beszámolót, azt elfogadásra javasoljuk. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem, szíveskedjék a tisztelt Képviselő-testület 
az előterjesztés mellékletét képező  módosított előirányzatot és a rendeletet elfogadni. 

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2012.(VII.17.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.29.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4./ Közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet   
megalkotása                                                                                                                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Mint az Önök előtt is ismeretes, Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a  
közterületek használatáról rendeletet alkotott 5/2008. (XI. 7.) önkormányzati 
rendelet jelöléssel, amelyet módosított 11/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
számmal. A Kormányhivatal egy minta rendeletet bocsátott a rendelkezésünkre abból 
a célból, hogy a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő legyen a helyi 
rendeletünk. Ezért egy új rendelet megalkotására kerül sor (a korábbi rendelet és az 
azt módosító rendelet hatályon kívül lesz helyezve), amelyben a díjtételek a 2011. év 
áprilisában elfogadott összegeket tartalmazzák némi módosítással. Ugyanis a 
közterület használat díjának megállapításakor nem vehető figyelembe az árusított 
termék értéke, és nem lehet differenciálni az adott közterület használat típusán belül 
(pl. vendéglátó-ipari kitelepülés és ezen belül még szeszes ital árusítás, sőt még ezen 



belül is további különbségtétel),  az előbbi példák szerinti különbségtétel 
diszkriminatív és alkotmánysértő. Csak az elfoglalt közterület nagyságára és a 
közterület használat típusára tekintettel lehet jogszerűen a díjakat megállapítani. 
Rendelkezésünkre áll a Kormányhivatal által küldött 34 oldalas szakmai tájékoztató, 
amelyet érdeklődés esetén átadunk a tisztelt képviselőknek. Abból az anyagból is 
kiderül, hogy rendkívül bonyolult és összetett a jogi szabályozási háttér a közterület 
használat vonatkozásában, egyáltalán nem egyszerű és nem könnyed „újgyakorlat” 
egy ilyen tárgyú helyi rendelet megalkotása. E tárgykörben született talán a legtöbb (a 
helyi állattartási rendeletek után) elmarasztaló tartalmú alkotmánybírósági határozat.   

Dr. Tankó Károly polgármester: megköszönöm körjegyző úr előterjesztését.  

Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a közterület 
használatra vonatkozó előterjesztést   és a 14. §. (2) bekezdés  f./pont módosítását az 
alábbiak szerint javasoljuk:                                                                                                                                         
„kiállítás, alkalmi vásár, sport-és kulturális  belépődíjas rendezvények:   
2000,-Ft/m2/nap” 

Dr. Tankó Károly polgármester: kérem a  Képviselő-testületet, hogy a bizottság 
javaslata szerint vitassa meg az előterjesztést és alkossa meg a rendeletet.  

 

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012. (VII. 17.) számú 

önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5./ Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása                                                                                                                                  
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  
 

Tisztelt Képviselő- testület!  

Magyarország Országgyűlése elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, 
amelynek 254.§ (2) bekezdésében szerepel, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-
ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv. 
) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 
hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a 
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben 
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az 
önkormányzat saját bevételét képezi. 

E törvényi felhatalmazás alapján javasolom hatályon kívül helyezni az egyes 
önkormányzati rendeletekben található szabálysértési rendelkezéseket, és az abban 
meghatározott magatartások jelentős részét tiltott, közösségellenes magatartássá 
nyilvánítani. Néhány, korábban az önkormányzati rendeletekben szabálysértéssé 
minősített magatartás a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben 
szankcionálásra került, ezért azon tényállásokat az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet tervezet nem tartalmazza. 

A jelenleg hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) 
bekezdése alapján a képviselő-testület egyes hatásköreit – így az önkormányzati 
hatósági ügyet is –átruházhatja. Az Ötv. továbbá lehetőséget biztosít az 
önkormányzatok számára, hogy az első fokú önkormányzati hatósági eljárás 
lefolytatására a hatáskör címzettje  - a képviselő- testület által átruházott hatáskörben 
- a jegyző (Ötv. 146/A. §) legyen. 

E jogszabályi lehetőségekre figyelemmel javaslatunk szerint (1. § (2) bekezdés) a 
tiltott, közösségellenes magatartások miatti önkormányzati hatósági eljárásra a 
hatáskör címzettje a körjegyző lenne. 

Ez esetben a másodfokú hatóság a Képviselő- testület.   

A tiltott, közösségellenes magatartások miatti eljárás lefolytatására és a bírság 
kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni – a 
rendelet-tervezetben meghatározott eltéréssel - mivel e magatartások miatti eljárások 
önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. Ezt tartalmazza a rendelet-tervezet 1. § 
(4) bekezdése. 

A közigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94/A §-ban foglalt közigazgatási bírság 
kiszabásának eljárásjogi szabályai szerint történik, mely tartalmazza az eljárás során 
alkalmazandó főbb szabályokat és a bírság kiszabása során figyelembe veendő 
tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott hátrányt, annak megelőzésével, 
elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, az okozott hátrány 
visszafordíthatóságát, a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértő állapot 
időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértést elkövető 
együttműködő magatartását, a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.  



A tiltott, közösségellenes magatartások miatti bejelentést bárki megteheti, 
ugyanakkor eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül 
kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes 
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.                           
Az eljárási képesség vizsgálata a Ket. szabályai alapján történik, mely szerint a 
természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbiakban: Ptk.) szabályai 
szerint cselekvőképességgel rendelkezik.  

A Ptk. szerint cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem 
korlátozza vagy nem zárja ki. 

Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező 
személyt is megilleti az eljárási képesség. Ha eziránt kétség merül fel, az eljáró 
hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát 
állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, 
ügygondnok kirendelését kéri, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek védelembe vételi 
eljárásának megindítására kerül sor.  

A tiltott, közösségellenes magatartás elévülésének szabályaira is a Ket. alkalmazandó, 
mely alapján nem indítható tiltott, közösségellenes cselekmény miatt eljárás és bírság 
kiszabására nem kerülhet sor, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására 
jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított 
öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a tiltott, közösségellenes magatartás megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 

Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben 
eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. 

A Ket. értelmében ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a 
jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, - a 94. 
§-ban foglalt előírások keretei között - a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a 
helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri. 

A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy ha  a 
jogsértést elismeri,  a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a 
helyszínen közli vele. A döntés indokolásában elegendő az ügyfélnek a jogsértés 
elismeréséről szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni az ügyfél aláírásával együtt. 

Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a 
hatáskörébe tartozó eljárást és erről az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre 
álló adatok közlésével. 

Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. 



A tiltott, közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a 
kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben 
ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

A Ket. 128. §-a értelmében a végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja.  

Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget 
(bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis 
a kiszabott közigazgatási bírság összegét, akkor a kötelezett munkabérét kell 
végrehajtás alá vonni. 

Továbbá ingóvégrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható és a 
lefoglalt ingóság árverés útján értékesíthető. 

A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, 
hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívül álló ok 
lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget 
jelentene, kérelmére a jegyző fizetési kedvezményt engedélyezhet. Ha azonban a 
kötelezett a fizetési kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, úgy a közigazgatási 
bírság késedelmi pótlékkal növelten egy összegben esedékessé válik.  

A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. 

A község területén  lakók nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, 
tisztasága, az életviszonyok rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó magatartás 
megvalósulása céljából szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt magatartások, mint 
tiltott, közösségellenes magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtését. 

Dr. Tankó Károly polgármester: megköszönöm körjegyző úr előterjesztését. 
Felkérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a  tiltott 
közösségellenes magatartásról szóló rendelet tervezetet és javasolja, hogy a 13. §. 
módosuljon :   avar és kerti hulladék (zöld hulladék), valamint egyéb hulladékok 
ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások szabályozásánál  maradjon a 
korábbi rendeletben meghatározott kerti hulladék égetésének napja  kedd és 
csütörtök,  10.00 – 20.00 óra közötti időszak.  

Javasoljuk  továbbá, hogy közterületen vállalkozási tevékenység céljából tárolt 
gépjármű  elhelyezése parkolási rendeletben legyen szabályozva. 

Ezen módosításokkal javasoljuk elfogadásra a rendeletet. 

Dr. Tankó Károly polgármester: kérem a  Képviselő-testületet, hogy a bizottság 
javaslata szerint vitassa meg az előterjesztést és alkossa meg a rendeletet.  

 



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

 

 

Csabdi Községi  Önkormányzat 

Képviselő- testületének  19/2012. (VII. 17.) számú                         
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6./ Gyepmesteri feladatok ellátása                                                                               
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás számos településen a 
gyepmesteri feladatokat a Kistérségi Társulás koordinálásával oldja meg Szalczinger 
Ferenc tatabányai vállalkozó (oroszlányi telephely alkalmazásával, így többek között 
településünkön is.  Az említett vállalkozó szolgáltatásait Önkormányzatunk ez idáig 
igénybe vette, de a szolgáltatás díja számunkra korábban sem volt elfogadható.  

A szolgáltatás havi készenléti díjért (8400,- Ft +ÁFA), kiszállási km díjért (75,- 
Ft+ÁFA) és kutya befogási díjért (8270,- Ft/db) történik. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a kiszállás a bejelentéstől számított egy napon belül megvalósul. A vállalkozó 
az oroszlányi telephelyéről Csabdira történő utazásért 85 km-díjat számol fel. Ennek 
alapján egy kutya befogása egyszeri kiszállással kb. 15.000,- Ft +ÁFA költséget jelent. 

A községünkön befogott kóbor kutya az oroszlányi ebtelepre kerül, ami a távolságból 
adódóan jelentős nehézséget jelent a csabdi lakosoknak elkóborolt kedvencük 
fellelésében, kiváltásában is. Világosan jelzi a probléma nem életszerű megoldását, 
hogy jelenleg kóbor állat észlelése esetén a lakosság részéről a Bicskei Gazdasági 
Szervezet (a továbbiakban: BGSZ) Ebrendészeti Telepéhez fordulnak és kedvenceiket 
is ott keresik. Másik tény, hogy a BGSZ olcsóbban dolgozik és a kiszállást közelebbről 
(mindössze 3 km!) oldja meg, vagyis a bejelentésre szinte perceken belül reagálni tud. 
Ennek fényében ésszerűtlennek tűnik, hogy Csabdi település gyepmesteri feladatait 
egy oroszlányi telephellyel rendelkező tatabányai vállalkozó lássa el, miközben a 
község közvetlen közelében egy arra ugyancsak alkalmas ebrendészeti telep található  

Árajánlatot kértem a Bicskei Gazdasági Szervezet -től (2060 Bicske, Kossuth utca 60- 
62; önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, fenntartója Bicske Város 



Önkormányzata), az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. Álláspontom szerint 
a szolgáltatás díjai elfogadhatóak és a bicskei székhely okán jelentősen kisebb km 
költséggel lehet számolnunk, mint a korábbi vállalkozás esetén.   

A Gazdasági Szervezet megküldte az előterjesztés mellékletét képező konkrét 
szerződést. Kérem, hogy a tisztelt Képviselő- testület a mellékelt szerződést fogadja el, 
valamint hatalmazzon fel annak aláírására. Ezzel egyidejűleg döntést kell hozni a 
korábbi vállalkozóval  kötött szerződés felmondásáról. 

Felkérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését. 

Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta  a 
gyepmesteri tevékenység  ellátására vonatkozó szolgáltató  váltást, és az előterjesztés 
szerint elfogadásra javasolja. 

Dr. Tankó Károly polgármester: kérem a  Képviselő-testületet, hogy a bizottság 
javaslatát figyelembe döntsön  a Vértes TKÖT-el megkötött szerződés felbontásáról és 
a Bicske Gazdasági Szervezettel történő megállapodás létrejöttéről a gyepmesteri 
feladatok ellátására.  

 

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

 

                                                Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

41/2012. (VII. 17.) számú határozata 

a  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződés felmondásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a gyepmesteri 
feladatok ellátására Szalczinger Ferenc vállalkozóval (2800 Tatabánya, Kőszikla u. 
20.) a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás részéről önkormányzatunk 
képviseletében 2011. január 10-én megkötött szerződést Csabdi Község 
Önkormányzatára nézve, a szerződés 4. pontja alapján egy hónapos felmondási 
határidő mellett, felmondja.   

 Felelős: Polgármester (a határozat megküldése a Vállalkozónak és a VTKÖT-nek) 

Határidő: azonnal 

 



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

 

 

                                                                 

Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

42/2012. (VII. 17.) számú határozata 

a  gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló szerződés  jóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a gyepmesteri 
feladatokat a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060 Bicske, Kossuth utca 60- 62.) 
bevonásával kívánja ellátni.  

Ennek érdekében a Képviselő- testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, 
Bicskei Gazdasági Szervezettel kötendő (2060 Bicske, Kossuth utca 60- 62.) 
„Megbízási Szerződés gyepmesteri- állatmentési tevékenység ellátására” megnevezésű 
szerződést és kijelenti, hogy annak tartalmi elemeivel egyetért. A Képviselő- testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ A VTKÖT József Nádor Általános Iskola Petőfi Sándor tagiskolája, 
valamint a Háromhárs Óvoda Napraforgó tagóvodája közétkeztetésének 
2012/2013. tanévre szóló biztosítása                                                                          
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás levélben tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a Csabdi iskolai és óvodai étkeztetés tárgyában a Társulás 
által Márkusné Szili Mária egyéni vállalkozóval /„Marcsi” Kifőzde (2060 Bicske, 
Szent István utca 14.)/ 2011. szeptember 1-jén kötött szerződés 2012. augusztus 31. 
napján lejár. A Társulás kérte az Önkormányzatot, hogy adjunk tájékoztatást a 
gyermekétkeztetés további megszervezésének javasolt módját illetően, beleértve azt 
is, hogy a jelenlegi vállalkozóval történő  szerződés meghosszabbítás  elől a Társulás 
nem zárkózna el.   

Ezt követően az étkeztetést nyújtó „Marcsi” Kifőzde vezetője személyes megkeresés 
alkalmával jelezte, hogy amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerülne, úgy a 



jelenlegi nyersanyagárak ismeretében egyelőre térítési-díj emelés nélkül tudná az 
ételt biztosítani. 

Az óvoda és az iskola intézmény-vezetői részéről pozitív a visszajelzés az étel 
minőségéről és mennyiségéről. Arról is tájékoztattak, hogy az esetleg felmerülő 
problémák esetén a vállalkozó mindig nyitott és a probléma megoldására törekszik. A 
pozitív visszajelzések alapján javasolom, kérjük a Társulást, mint fenntartót az iskolai 
és óvodai étkeztetés tárgyában kötött szerződés egy évvel történő 
meghosszabbítására.  

 Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

43/2011. (VII. 17.) számú határozata 

a VTKÖT József Nádor Általános Iskola Petőfi Sándor tagiskolája, 
valamint a Háromhárs Óvoda Napraforgó tagóvodája közétkeztetésének 

2012/2013. tanévre szóló biztosításáról   
 

1) Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a VTKÖT kezdeményezésére 
megtárgyalta az óvoda és iskola közétkeztetésének jelenlegi  ellátási helyzetét.   
 
2) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 2012. 
szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időtartamban az általános iskola és 
óvoda közétkeztetését a jelenlegi Szolgáltatón keresztül: Márkusné Szili Mária 
egyéni vállalkozó „Marcsi” Kifőzde (2060 Bicske, Szent István utca 14.) javasolja 
biztosítani. 
 
Felelős:       Polgármester (VTKÖT értesítése)   

Határidő:  azonnal 

8./ Szociális étkeztetés biztosítása                                                                                          
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 Az Önkormányzat és a „Marcsi” Kifőzde (2060 Bicske, Szent István utca 14.)  között 
2011. szeptember 1-jén az Önkormányzat szociális étkeztetési  feladatainak  
megoldása érdekében szolgáltatási szerződés jött létre.    A szolgáltatási szerződés 
2012. augusztus 31..napján a határozott idő elteltével megszűnik. Mivel a VTKÖT és a 
Szolgáltató között 2011. év szeptember 1. napjával létrejött vállalkozási szerződés 
meghosszabbításra kerül a község közigazgatási területén történő  gyermekétkeztetés  



biztosítása érdekében 2012. szeptember 1. napjával kezdődően, ez jogi alapot teremt 
az előterjesztés tárgyát képező szerződés Önkormányzatunk részéről egy évvel történő 
meghosszabbításához.  

Ezért kezdeményezem, hogy a 2012. augusztus 31. napjáig hatályban lévő 
szolgáltatási szerződést 2012. szeptember 1. napjától 2013. augusztus 31-ig  
változatlan feltételek fennállása mellett kerüljön meghosszabbításra. 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a mellékelt megállapodás aláírására 
hatalmazzon fel.    
Továbbá kérem a képviselő-testület 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 

                                      44/2012. (VII. 17.) számú határozata 

a szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatos szolgáltatási szerződés 
átmeneti időre történő meghosszabbításáról     

 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Márkusné Szili 
Mária egyéni vállalkozó (“Marcsi” Kifőzde, 2060 Bicske, Szent István utca 14.)  
szolgáltatóval 2011. szeptember 1-jén  létrejött és 2012. augusztus 31-éig hatályos 
szolgáltatási szerződést – átmeneti időre, - 2012. szeptember 1. napjától 2013. 
augusztus 31-ig, változatlan feltételek fennállása mellett meghosszabbítja.   

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

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2012.  szeptember 1.                            

 

9./ Fogorvosi feladat ellátási szerződés módosítása                                             
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mány és Csabdi községek területe közösen alkot egy fogorvosi ellátási körzetet.  

Dr. Izsák Okszanával a fogorvosi körzet végleges ellátására megállapodást kötött a két 
önkormányzat.  



A megállapodás még arról szólt, hogy a fogorvosi körzetet dr. Izsák Okszána Bicskéről 
látja el, majd ha Mányon elkészül a fogorvosi rendelő, ide teszi át székhelyét. A 
rendelő Mányon márciusban el is készült, amelyről a két település polgármestere és a 
körjegyzők aláírásával nyilatkozat készült annak érdekében, hogy az OEP-pel végleges 
szerződést tudjon kötni a doktornő. 

Az OEP ügyintézője azonban azzal keresett meg, hogy a nyilatkozat nem elegendő, 
szerződésmódosításra van szükség, annál is inkább, mivel 2012. január 1-től 
megváltoztak a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó szabályok, és a 2000. évi II. 
törvény ekkor módosult változata már pontosan meghatározza, hogy mit kell 
tartalmazzon a megállapodás. A módosításra július 31-ig kaptunk haladékot, addig 
nem függesztik fel a fogorvos praxisának támogatását. Jogilag tekintve a helyzetet a 
körzet ellátásra Szerződő felek között 2011. december 7–én létrejött ellátási szerződés 
helyébe az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés lép. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint: 

„2/B. § (1) A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett 
települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-
ellátási szerződés) legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, 

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak 
a  

fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, 

d) a rendelési idő meghatározása, 

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, 

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, 

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 
rendelkezések, 

h) a szerződés időtartama, 

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, 

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 

(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. 

(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – 
felmondja, ha 



a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem 
határozható meg.” 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadását és a szerződés jóváhagyását. 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

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

Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő- testületének 

45/2012. (VII. 17.) számú határozata 

a  fogorvosi feladat ellátási szerződés jóváhagyásáról  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, Oxana Dental Bt.-vel (2060 Bicske, Tószeg u. 27., képviselő: dr. 
Izsák Okszána ügyvezető) kötendő fogorvosi feladat ellátási szerződést jóváhagyja.  

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester  

10./ Az erdélyi Csinód községgel testvér települési kapcsolat kialakítása                     
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Csinód sorsát szívén viselő Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató és tanítónő felesége 
Erika levélben fordult Önkormányzatunkhoz, amelyben arról tájékoztattak minket, 
milyen hasznos volna közösségük számára egy magyarországi testvér-települési 
kapcsolat. Ők ebben fogadó és együttműködő partnerek lennének. A román 
közigazgatási rendszer sajátosságából adódóan Csinód nem önálló közigazgatási 
egység, hanem Egerszékkel és Lesőddel együtt Egerszék néven Csíkszentgyörgy 
községhez tartozik. Amennyiben a Csabdi testület támogatja a hivatalos 
kapcsolatfelvételt, akkor erről a Csinódi lakosok mellett Csikszentgyörgy község 
polgármesterével is egyeztetni szükséges. 

 



Csinód rövid bemutatása: 

Csinód sok esetben egymástól 150-200 m-re épült házai a sebes folyású Úz folyó és a 
belé siető patakok völgyeiben húzódnak meg. A római katolikus vallású lakosság 
száma meghaladja a háromszázat. 

Nagyobb hullámokban az I. világháború után érkeztek a túlnépesedett gyimesi 
falvakból családok. Most a legelterjedtebb családnevek a Tankó, a Fodor, a Póra és 
a Rusz. 

Az 1956-os népszámlálás óta erre a szórványvidékre vonatkozó adatok összevontan 
az Egerszék címszó alatt találhatók, pedig Csinód a központi és a népesebb település. 

A népesség száma 1966-ban volt a legtöbb (415 fő), azóta azonban folyamatosan 
apad. 

Mindkét településnek fából épült templomocskája van. A Kis-boldog Asszonynak 
ajánlott egerszéki templom 1957-ben épült, az 1997-ben felszentelt csinódi 
templomot a Szentháromság tiszteletére emelték. A híveket havonta egyszer hívja 
egybe a harangszó. A csíkszentgyörgyi plébános egyik hónapban Egerszéken, a 
következőben Csinódon tart misét. 

Itt a havason iskolák és óvodák is működnek. 

A lakosság fő foglalkozása a szarvasmarhatartás és az erdölés (fakitermelés). 

Főleg télidőben járnak a férfiak erdölni. Ilyenkor az utak szélén hosszú farakások 
sorakoznak, melyekért a lenti falvakból vagy eljönnek traktorral, teherautóval, 
vagy maga a kitermelő szállítja le saját szekerén. Jó pénzkereseti lehetőség 
a csetenyevágás, melyre sok esetben iskolás gyerekek is vállalkoznak. Innen a 
nyalábokba kötött zöld ágakat Kászonba, onnan pedig külföldre szállítják. 

Apró szántóikon a gazdák kis mennyiségben pityókát, kertjeikben a konyhára 
szükséges zöldségféléket termesztenek. Itt nem használnak műtrágyát és 
növényvédő szereket. A gabonafélék közül csak rozsot vetnek, de azt 
kalászosodáskor lekaszálják és megetetik a lovakkal. Kertjeikbe sokan 
egresbokrokat ültettek. Az egresből és az erdőn gyűjtött málnából, szederből finom 
bor készül. 

A közellátást Csinódon két, Egerszéken egy vegyes üzlet biztosítja. 

Csinódon postahivatal is működik. 

Csinódon és Egerszéken is van művelődési ház. Ezekben évi rendszerességgel 
húshagyó szombatján, húsvétkor és karácsonykor szerveznek bálokat. A 
felvonulással egybekötött szüreti mulatság még itt a szőlőt nem termő havason is 
meghonosodott. A szüreti felvonuláson és a húsvéti bálon illik „csángós ruhában” 
megjelenni. A hagyományos gyimesi talpalávalót helybeli zenészek húzzák. Bálba 
nemcsak fiatalok járnak, hanem 60-70 éves emberek is önfeledten ropják a táncot. 
 
A település múltjáról bővebben olvasható: www.uzvolgye.info 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet támogassa a testvér-települési kapcsolat 
kiépítését megalapozó tárgyalások megkezdését!  



Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 

Előzetes javaslatok a testvér-települési kapcsolat létrejötte esetén annak 
tartalommal való megtöltéshez:  
1.) Az Önkormányzat rendszeresen részt vesz önkormányzati delegáció küldésével 
Csinód település ünnepi és kulturális rendezvényein. Az Önkormányzat fogadja 
Csabdi település ünnepi és kulturális rendezvényeire a Csinódról érkező 
önkormányzati vezetőket.   
2.) Az Önkormányzat lehetőségei szerint biztosítja a Csabdin székhellyel rendelkező  
civil szervezeteknek kulturális programjaikkal történő részvételét Csinód település 
ünnepi és kulturális rendezvényein. Az Önkormányzat fogadja Csabdi település 
ünnepi és kulturális rendezvényeire a Csinódról  ünnepi műsorral érkező 
csoportokat. 
3.) Az Önkormányzat fogadja Csinódról júliusi- augusztusi hónapokban érkező 
általános- és középiskolai korosztályhoz tartozó diákok csoportját csereüdültetés 
céljából, az itt tartózkodás költségeit  Csabdi Községi Önkormányzata biztosítja.  
4.) Az Önkormányzat sport programok keretében labdarúgó csapatot küld 
Csinódon  megrendezésre kerülő sportrendezvényre. Az Önkormányzat fogadja 
Csinódról  a csabdi  sportrendezvényre érkező labdarúgó csapatot.  
5.) Az Önkormányzat a Csabdin székhellyel rendelkező vállalkozások számára igény 
szerint lehetőséget teremt Csinódon működő vállalkozásokkal történő 
kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra Csabdin rendezendő szakmai találkozók  
megtartásával.   
6.)Az Önkormányzat lehetőséget biztosít csoportos kiutazásra csabdi családoknak, 
magánszemélyeknek csinódi baráti kapcsolatok ápolása céljából.  
 

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

46/2011. (VII. 17.) számú határozata 

az erdélyi Csinód községgel történő testvér- települési kapcsolat  
létesítésének előkészítéséről   

1) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy testvér-
települési kapcsolatot szándékozik létesíteni az erdélyi Csinód településsel. 

2) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy  a 
testvér- települési kapcsolat létrehozásának előkészítése céljából kezdjen 
megbeszéléseket Csinód település polgármesterével és az önkormányzat 
elöljáróival.  

3) A Képviselő- testület az Önkormányzat költségvetése tartalékának terhére  
forrást biztosít 150.000,- Ft összeghatárig a kapcsolatfelvétel céljából történő 
kiutazás üzemanyag- és reprezentációs  költségeihez.   



  
Felelős: Polgármester, Körjegyző   

Határidő: értelem szerint   

  

 11./ A Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási    
Megállapodásának 
módosítása                                                                                                                             
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Társulás szervezetében bekövetkezett változások újból indokolttá teszik e 
változások átvezetését a Társulási Megállapodásban. A módosítás lényege, hogy 
Budajenő település is csatlakozik a Társuláshoz. A Megállapodás egyéb rendelkezései 
nem változnak.   

Kérem a határozati javaslat elfogadását és az egységes szerkezetű megállapodás 
jóváhagyását. 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

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

 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

47/2012. (VII. 17.) számú határozata a 

Zsámbéki Medence Területfejlesztési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról  

 
I./ Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a Zsámbéki 
Medence Regionális Területfejlesztési Társulás 03/2011. (XII. 09.) számú Kgy. 
határozatával elfogadott módosított társulási megállapodását (a továbbiakban: 
Megállapodás) a következők szerint módosítja: 

A) A Megállapodás Általános rendelkezések fejezete a következők szerint módosul: 

„Biatorbágy, Bicske, Budajenő, Csabdi, Etyek, Herceghalom, Mány, Páty, 
Perbál, Tinnye, Tök, Zsámbék települések települési önkormányzatai 
megállapodnak abban, hogy az 1998. június 1-vel létrehozott társuláshoz való 
csatlakozásukat fenntartják. 
 

A tagok neve és székhelye: 

i. Biatorbágy Város Önkormányzata  2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A 

ii. Bicske Város Önkormányzata   2060 Bicske, Kossuth tér 14. 



iii. Budajenő Községi  Önkormányzat     2093 Budajenő,Fő u. 1-3. 

iv. Csabdi Község Önkormányzat   2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

v. Etyek Község Önkormányzata               2091 Etyek, Körpince köz 4. 

vi. Herceghalom Község Önkormányzata      2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. 

vii. Mány Község Önkormányzata  2065 Mány Rákóczi u. 67. 

viii. Perbál Község Önkormányzata  2074 Perbál, Fő u. 6. 

ix. Páty Község Önkormányzata   2071 Páty, Kossuth utca 83. 

x. Tinnye Község Önkormányzata  2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u. 9. 

xi. Tök Község Önkormányzata   2073 Tök, Fő utca 1. 

xii. Zsámbék Város Önkormányzata  2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.” 

 

II./ Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsámbéki Medence 
Területfejlesztési Társulás (székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.) 
társulási megállapodását egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint                                                                                                        
Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester  

  

12./ Csabdiért Közalapítvány 2012. II. féléves beszámolója                                                   
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Közalapítvány beszámolója és a beszámolót 
tárgyaló kuratóriumi jegyzőkönyv. A beszámoló ugyan szűkszavú, de azt a 
Kuratórium 2012. június 9-én elfogadta. Javasolom, hogy a Képviselő- testület is 
fogadja el a beszámolót. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő- testületének 

48/2011. (VII. 17.) számú határozata 



a Csabdiért Közalapítvány 2011. év VI.- XII. hónapban végzett munkájáról 
szóló beszámolóról   

 Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Csabdiért 
Közalapítvány 2011. év VI.- XII. hónapban végzett munkájáról szóló, az előterjesztés 

mellékletét képező beszámolót elfogadja  

 
Felelős:      Polgármester (a határozat megküldéséért) 
Határidő:  azonnal 

  

13./ Házi szennyvízátemelő szivattyú biztosítása                                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 Szakács József (Csabdi, Petőfi Sándor utca 38. szám alatti lakos) az előterjesztéshez 
csatolt  kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Szakács József ebben előadja, hogy 
a szennyvízcsatorna hálózat létesítésekor a kivitelező cég, többek között az ő számára 

is, a terepviszonyok kedvezőtlen volta miatt házi átemelő szivattyút biztosított a 
gerinccsatornára történő rákötés megvalósítása céljából. Annak idején az érdekeltségi 

hozzájárulások összege tartalmazta a szivattyúk árát is, vagyis azt nem kellett külön 
megvásárolnia az érintetteknek.  

Szakács József most szándékozik rákötni a csatorna hálózatra, ennek érdekében 
felvette a kapcsolatot a jelenlegi szolgáltatóval, a Fejérvíz Zrt.- vel. A Szolgáltató 
szakembere viszont észrevételezte, hogy a rendelkezésre álló szivattyú teljesítménye 
nem elegendő az átemeléshez, egy másik nagyobb teljesítményű szivattyú beszerzése 
vált szükségessé, amelynek ára 96.000,- Ft+ ÁFA.   

Egyértelmű, hogy  az átemelő beszerzése nem a Szolgáltató feladata. Az is egyértelmű, 
hogy Szakács József sem kötelezhető a szivattyú beszerezésére, hiszen ő, másokhoz 
hasonlóan megfizette az érdekeltségi hozzájárulást annak idején, amely tartalmazta 
az átemelők költségét is. Az is vitán felüli, hogy Szakács Józsefet nem terheli azért 
felelősség, hogy az átemelő teljesítménye nem megfelelő. Viszont jogi tény, hogy a 
szennyvízberuházást beruházóként megvalósító és azóta megszűnt Víziközmű 
Társulás jogutódja, annak minden korábbi felelősségével és kötelezettségével, az 
Önkormányzat. Ebből adódóan az Önkormányzat Szakács Józsefnek a kérelmét 
jogszerűen nem utasíthatja el.  

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 

 

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

 

 



Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

49/2011. (VII. 17.) számú határozata 

házi szennyvízátemelő szivattyú biztosításáról  

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Szakács 
József, Csabdi, Petőfi Sándor utca 38. szám alatti lakos előterjesztés mellékletét 
képező kérelmét jóváhagyja és elrendeli a kérelmező fenti című lakóingatlana 
szennyvízcsatorna gerinchálózatra történő rákötésének biztosítása érdekében a 
Fejérvíz Zrt. illetékes szakembere által meghatározott műszaki paraméterekkel 
rendelkező, az adott terepviszonyoknak megfelelő teljesítményű, házi 
szennyvízátemelő szivattyú Önkormányzat költségén történő beszerzését.  
 

Felelős :      Polgármester  

Határidő:   értelem szerint   

  

 Tóth Mihály képviselő: Vasztélypusztán is létre kellene hozni szelektív sziget 
kialakítását.  

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Csabdin a Polgármesteri Hivatal előtt lévő 
szelektív edényeket szeretném áthelyezni a Hivatal hátsó udvarrészére.  

  

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

 

kmf 

 

 

Dr. Tankó Károly                                     D. Petrin László 

polgármester                                             körjegyző 

 


