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Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
25-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 

                                                    Radovics Károly                           képviselő 

Tanácskozási joggal: 

                                                 Dr. Petrin László                         körjegyző 

 

Meghívott:                              Kalmár László                                                                                                               

                                                  Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat tételi 
                                                    kötelezettséget és Összeférhetetlenséget vizsgáló     
                                                    Bizottság 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. Tóth Mihály képviselő jelezte, hogy  nem tud részt venni az ülésen. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 23.§ (1) bekezdése alapján indítványozom, hogy 
a Képviselő-testület a A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodás módosítása című előterjesztését sürgősséggel vegye na-
pirendre és tárgyalja meg. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítvány napirendre vételé-
hez az SZMSZ 23.§ (1) bekezdése alapján minősített többség szükséges.      Kérem 
döntésüket. 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 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./Az önkormányzat 2012. évi 8/2012. (II. 29.) sz. költségvetési rendeletének módosítása,                                    
az Önkormányzat költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása,                                                                                                                  Kőrje
gyzőség I. féléves gazdálkodásáról beszámoló. 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  - Dr. Petrin László körjegyző 

4./ Munka és tűzvédelmi szakemberrel kötendő szerződés jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5./ A VTKÖT fenntartásában működő  József Nádor Általános Iskola és 
Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi beszámolójának 
megtárgyalása  

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6./ A Polgármester szakirányú továbbképzésének támogatása   

Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 

 7./ Az Önkormányzat ingatlanainak biztosítására vonatkozó ajánlat 
elfogadása és szerződés megkötésére felhatalmazás. 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

8./ Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület kérelmének elbírálása. 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

9./ Általános Iskola külső homlokzatának felújítására vonatkozó 
vállalkozói szerződés jóváhagyása. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

10./ Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodás és 
használati szerződés 
jóváhagyása. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

11./ Szándéknyilatkozat elfogadása az Általános Iskola működtetési 
feladatok alól történő mentesítéséről. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

12./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához    

 Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 

13./ A  2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

 Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 



14./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 

 

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: 

- A Tündérvölgy Fesztivál lezajlott. 

- 26,500  e Ft-ot nyertünk az Óvoda bővítésére benyújtott pályázaton.                             
A tervezést meg kell kezdeni, 2013 júniusig el is kel számolni.   

- A Vértes Kistérségi Társulás megszűnését követően a feladatokat Bicske Város 
látja el, majd 2013. január 1-től átkerül az Önkormányzatunkhoz. 

- A szeptember közepén megrendezett Nemzeti Vágtán teleülésünket a  Csabdi 
Vasztély Jövőjéért Egyesület képviselte, pozitív visszajelzést kaptunk. 

- Önkormányzatunk a kormányprogram keretében meghirdetett pályázaton 2 db 
faaprítékkal üzemeltetett kazánt beszerzésére nyert  pályázatot. Az ezzel kapcsolatos 
adminisztratív adatokat szeptember 26-ig kell benyújtani. 

- A Kereskedelmi és Hitelbank által lecserélt bútortokból vásároltunk nagyon 
jutányos áron a hivatal részére.   

- 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./ napirend: 

a./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének     módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012.(II.29.) számú 
rendeletével 97.067 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 2012. február 29-i ülésén 
fogadta el az Önkormányzat 2012.évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő 
állami támogatások változása miatt indokolttá vált annak módosítása, az alábbiak 
szerint: 
 
Csabdi  Község Önkormányzata többlettámogatást kapott: 
- az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” 
címén 4.868 E Ft, 
- a  dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 2011.decemberről áthúzódót köz-
pontosított előirányzatként 8 e Ft, illetve a 2012. I. félévit egyéb központi támogatás-
ként 116 e Ft kapott az önkormányzat, 
- előző évi pénzmaradvány felhasználásának összege 2.851 e Ft. 
 
 
Csabdi Község Önkormányzatának 2008. évi normatívához kapcsolódó kamatfizetési 
kötelezettsége 145 e Ft-tal, egyes szociális feladatok esetében 2.401 eFt-tal 
csökkentette a tartalék előirányzatát. 

 
 
A fenti állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az 
előirányzat módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok 
módosítására. 
 
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükségessé 
vált az előirányzatok módosítása: 

- az általános tartalék  5.297 e Ft-tal nőtt, tekintettel arra, hogy a fent 
részletezett támogatások a felhasználás időpontjáig tartalékként kerültek 
könyvelésre 
 

A fentiek számszaki bemutatását az 1.számú táblázat tartalmazza. 
 
Kérem a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadása 
és végelszámolásának megindítása 
  

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonát-
adása és végelszámolásának megindítása 

  

 Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 2012. évi  
költségvetési rendelet módosítását, a 2012. évi I. félév gazdálkodásáról szóló 
önkormányzati és körjegyzőségi  beszámolót, azt elfogadásra javasoljuk. 



 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem, szíveskedjék a tisztelt Képviselő-testület 
az előterjesztés szerinti  rendelet tervezetet  elfogadni. 
 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    6 fő képviselő van jelen) az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
20/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 
8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 

                              A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dr. Petrin László körjegyző kihirdette a 20/2012. (IX. 25.) számú rendeletet. 

b./ Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló megtárgyalása, 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére 
tekintettel az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodási helyzetéről az alábbi 
tájékoztatást adom. 
 
A féléves költségvetési beszámoló Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.( II.29.) önkormányzati 
rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását 
mutatja be. 
 
A teljesítés alakulása az 1. számú mellékletben az eredeti és a módosított 
előirányzathoz képest került kimutatásra. Az 1. számú melléklet felépítése megegyezik 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.29) önkormányzati 
rendelet 3-4 §-ában foglaltakkal. 
 

A féléves gazdálkodás általános értékelése 
 
Az Önkormányzat 2012. I. félévben: 
 
   51.395  E Ft tárgyévi  bevételt, 
   36.420 E Ft tárgyévi  kiadást teljesített. 
   13.703  E Ft pénzkészlettel rendelkezett 2012. június 30-án 
 
A 2012. június 30-ai pénzkészlet az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatása” címén június hónapban az önkormányzat számlájára 
érkezett 4.868 E Ft-ot is  tartalmazza. Az ÖNHIKI támogatás 2012. augusztusában és 
szeptemberében továbbutalásra került a Vértes TKÖT fenntartásába adott óvoda , 
illetve általános iskola számlájára működési támogatásként. 
 



Az Önkormányzat 2012. I. félévében is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait. 
Szigorú költséggazdálkodás mellett az I. félév folyamán folyószámla-hitel felvételére 
nem került sor. 
 

A bevételek alakulása 
 
A normatív hozzájárulások, támogatások a 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 6.mellékletében meghatározott ütemezés szerint érkeztek az 
önkormányzat számlájára.  Normatíváról való lemondás nem vált szükségessé. 
Központosított előirányzatok esetében többlettámogatásban részesült az 
önkormányzat a dolgozók bérkompenzációjának fedezete címén, másrészt az 
ÖNHIKI támogatás I. ütemében elnyert támogatás növelte a eredetileg tervezett 
előirányzatot. Ezen összegek a teljesítési adatokban is megjelennek. 
 
A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése a 
tervezetthez képest kedvezően alakult a lenti részletezés szerint: 
 

     - elkülönített állami pénzalapból, (közfoglalkoztatás miatt)             434 E Ft 
    - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,(oep finanszírozás)          38 E Ft 
 

     
  

A közhatalmi bevételek az időarányosnak megfelelően 47,62.-os szinten 
teljesültek. A közhatalmi bevételeken belül a helyi adók teljesülése 46,94 %. 
A helyi adók adónemek szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

 
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2012.I.fél
évi 

teljesítés 

Teljesít
és %-a 

Építményadó 9 080 000 Ft 9 080  000 
Ft 

6 978 741 Ft 76,86% 

Telekadó 5 474 000 Ft 5 474  000 Ft 1 050 723 
Ft 

19,19% 

Vállalkozók 
kommunális adója 

0 Ft 0 Ft 0 Ft  

Magánszemélyek 
kommunális adója 

0 Ft 0 Ft 43 243 Ft  

Idegenforgalmi adó 
tartozkodás után 

0 Ft 0 Ft 0 Ft  

Iparűzési adó 8 417 000 Ft 8 417 000 Ft 2 710 928 
Ft 

32,21% 

Helyi adók 
összesen 

22 971 000 
Ft 

22 971 000 
Ft 

10 783 
635 Ft 

46,94 % 

Az intézményi működési bevételek az időarányosan alakultak. 
 
A felhalmozási bevétel az I. félévben nem volt, az önkormányzat nem is tervezett 
ilyen címen bevételt. 
 



A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközként, támogatás értékű 
bevételként 696 E Ft került tervezésre. Az I. félévben támogatás értékű bevételként 
472 E Ft folyt be. 
 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 50,14 %-os szinten 
teljesültek. 

 
 
 

A kiadások alakulása 
A folyó működési kiadás teljesülése a tervnek megfelelően alakult. Valamennyi 
kiemelt kiadási előirányzat felhasználása az időarányosan rendelkezésre álló 
előirányzat alatt maradt. 
A működési kiadások összességében 35,53 %-os teljesítést mutatnak. 
 
A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a fizikai  
dolgozók, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai és annak 
járulékai jelennek meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Dologi jellegű kiadások - a visszafogott gazdálkodás eredményeként - 46,19 %-os 
teljesítést mutatnak. A dologi kiadásokon belül, főbb jogcímenként az alábbiak szerint 
teljesültek a kiadások: 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásaként az előirányzott  210 EFt-ból 111 EFt került 
folyósításra, az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő középiskolai 
tanulók, valamint a Bursa Hungarica programban részt vevő felsőoktatási tanulók 
támogatásaként. 
 
Az egyéb működési célú kiadások az előirányzathoz képest 35,76 %-os szinten 
teljesültek.  E kiadások között jelenik meg: 

- a körjegyzőségnek 6.176 EFt hozzájárulás, 
- a Vértes TKÖT fenntartásába adott óvoda és iskola részére nyújtott 
működési támogatás összege12.904 E Ft, 
- a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellá-
tása 1.999 E Ft. 

 
 

A felhalmozási kiadás 100 %-os szinten teljesült, tekintettel arra, hogy a 
számítógépek beszerzése megtörtént. 
 
Összességében elmondható, hogy a tervezett kiadások az I. félévben 35,53 %-os szin-
ten teljesültek. A II. félévben is a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell 
folytatni a gazdálkodás. Továbbra is törekedni kell a pályázati lehetőségek minél szé-
lesebb körű kihasználására. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem, szíveskedjék a tisztelt Képviselő-testület 
Csabdi Települési Önkormányzata 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
megtárgyalni, elfogadni. 
 



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Község Önkormányzat 
 Képviselő-testületének 

                                        52/2012. (IX. 25.) számú határozata 
 

az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az 
alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:                    85.067  EFT 
                   módosított előirányzata:               102.509 EFT 
         I. félévi költségvetési bevételek :              51.395 EFT 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:                      85.067 EFT 
                   módosított előirányzata:                102.509 EFT 

- félévi költségvetési kiadások:      36.420 EFT 
 
3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án:           13.703 EFT 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 
c./ Körjegyzőség 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
       Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére 
tekintettel a Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodási helyzetéről az alábbi tájékozta-
tást adom. 

 Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőségének a fél-
éves gazdálkodásáról szóló részletes adatokat az 1. a.), b.), c.), d.) mellékletek tartal-
mazzák. 
 
Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége 2012. I. 
félévben: 
  

47. 451 e Ft költségvetési bevételt, 

                                   37. 005 e Ft költségvetési kiadást teljesített. 

                                   6. 592 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2012. június 30-án. 



  
A bevételek alakulása 

 A 2012. I. félévhez kapcsolódóan kötelező előirányzat módosítás a köztisztviselő dol-
gozók bérkompenzációja miatt vált szükségessé. 
 Kamatbevétel 1 e Ft volt, a fennmaradó bevételi rész a körjegyzőségi tag önkormány-
zatok hozzájárulásai. 
 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 53,09%-os szinten telje-
sültek. 
  
                                                     A kiadások alakulása 
  
Személyi jellegű kiadások: 27. 796 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok: 7. 418 e Ft 
Dologi jellegű kiadások: 1. 791 e Ft 
  
Összességében megállapítható, hogy a betervezett kiadások 41,40%-os szinten telje-
sültek. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm jegyző  úr napirendre vonatkozó 
előterjesztését, kérem tisztelettel az előterjesztés megvitatását és döntésük meghoza-
talát. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

52/A/2012. (IX.25.) számú határozata  

Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősé-
ge 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés és annak 1. a), b), 
c), d) mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdál-
kodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 

  

1. Bevételek eredeti előirányzata:         88. 191 e Ft 

                   módosított előirányzata:     89. 378 e Ft 

         I. félévi költségvetési bevételek :  47. 451 e Ft 

  

2. Kiadások eredeti előirányzata:           88. 191 e Ft 

                   módosított előirányzata:       89. 378 e Ft 



I. félévi költségvetési kiadások:    37. 005 e Ft 

  

3. Záró pénzkészlet 2012. június 30-án: 6. 592 e Ft 

 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

4./ napirend: 

Munka-és tűzvédelmi tevékenység ellátására szerződés megkötése 
 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
A költségvetési szervek vezetőinek elsődleges feladata és felelőssége, hogy a rá bízott 
humán erőforrással hatékony módon gazdálkodjanak a szervezet céljainak 
megvalósítása érdekében. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítani az 
alkalmazottak és a kezelésükben lévő erőforrások biztonságára, hiszen csak így 
kerülhető el, hogy vagyoni és nem vagyoni károk érjék a dolgozókat és a szervezetet. 

Kiemelten fontos, hogy a munkavédelem mellett a létesítmények, építmények, gépek, 
berendezések, eszközök és az anyagok használatára, technológiák alkalmazására 
vonatkozó tűzvédelmi szabályok is meghatározásra, betartásra és betartatásra 
kerüljenek. 

A fenti, számos jogszabályban is előírt követelmény biztosítása érdekében a tisztelt 
Képviselő- testületnek e szakterületre vonatkozóan szakirányú végzettséggel 
rendelkező szakembert is kell alkalmaznia, aki a szükséges szabályzatok elkészítésén 
kívül folyamatosan gondoskodik a munkabiztonsági és tűzvédelmi szaktevékenység 
ellátásáról, nem csak az Önkormányzat épületének vonatkozásában, hanem az 
intézményeinkre és minden ingatlanunkra is kiterjedően. Sajnos az Önkormányzat ez 
idáig nem gondoskodott a munka- és tűzvédelmi tevékenység ellátásáról. Az 
előterjesztés mellékletét képezi két ajánlat, amely részletesen kitér minden e témában 
szükséges tevékenység ellátására és referencia munkákat is tartalmaz. Az ajánlatok 
szolgáltatási díjait elfogadhatónak tartom, amely havi nettó 8.500,- illetve 10.000, - 
forintot jelent a teljes körű szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 

Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát. 

Dr. Petrin László körjegyző: Az átalánydíj magába foglalja az Önkormányzat 
intézményeit-épületeit is. Teljes körű szolgáltatást kérünk. 

 
Dr. Tankó Károly  polgármester: Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyon-
nyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
döntését. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a munka-és 
tűzvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 
szerződéstervezetet és az   Ardenterprise Tűz és Munkavédelmi Szolgáltató Kft. 
ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 



Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a bizottság elnökének javaslatát. 
Véleményem szerint is a bizottság által javasolt ajánlat kerüljön elfogadásra. Kérem a 
tisztelt Képviselő-testület döntését. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 
Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
53/2012. (IX. 25.) számú határozata 

munka-és tűzvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó szerződés 
megkötéséről   

 

Csabi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az előterjesz-
tés mellékletét képező szerződés tervezet szerint, havi nettó 8500,- Ft azaz nyolc-
ezer-ötszáz forint megbízási díj ellenében határozatlan időtartamra szóló megbízási 
szerződést köt az Ardenterprise Tűz és Munkavédelmi Szolgáltató Kft. (szék-
hely: 8088 Tabajd, Kossuth Lajos utca 13.) vállalkozással a munka- és tűzvédelemre 
vonatkozó jogszabályok által előírt munka- és tűzvédelmi szaktevékenységnek az Ön-
kormányzat székhelyén, ingatlanain és munkahelyein történő ellátására.   

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 
5./ napirend: 
 
A VTKÖT fenntartásában működő  József Nádor Általános Iskola és 
Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi beszámolójának megtár-
gyalása.  

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: Ismerteti a Vértes TKÖT által megküldött 
beszámolót, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a József Nádor Általános Iskola és a 
Háromhárs Óvoda 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

54/ 2012. (IX. 25.) számú határozata 



a 
VTKÖT fenntartásában működő József Nádor Általános Iskola és 

Háromhárs Óvoda 2012. I. félévi pénzügyi beszámolójáról   
 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező József Nádor Általános Iskola és a Háromhárs Óvoda 
2012. I. félévi pénzügyi beszámolóját elfogadja.   
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot a VTKÖT 
Munkaszervezete részére küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester   
 

6./napirend: 

 A Polgármester szakirányú továbbképzésének támogatása   

Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképzési Intézete a 2012/2013 
tanévben számos olyan képzést kínál önkormányzati tisztségviselők és alkalmazottak 
részére, amelyek a megszerezhető ismeretek, kompetenciák, tudáselemek és 
készségek révén, olyan szakképzettségeket kínálnak, amelyek alkalmazása a konkrét a 
környezetben és tevékenységrendszerben nagyban elősegítik a hatékony 
problémamegoldást és a kockázatmentes önkormányzati működést. 
A polgármesterek részére kínált KÖZMENEDZSMENT szakirányú 
továbbképzés alapfeltétele egyetemi diploma megléte. A továbbképzés 
lényege, hogy átfogó ismereteket nyújt a közszféra, azon belül, a közigazgatás jogi, 
politikai, társadalmi környezetéről, továbbá az államrendszerben való 
elhelyezkedéséről, felépítéséről, működési mechanizmusairól. A képzés célja, hogy a 
hallgatók bizonyos szűkebb közigazgatási területeken széles horizontú, 
multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek, miközben elsajátításra 
kerülnek a közszférában alkalmazható vezetési technikák és stratégiák. 
 
A képzés Budapesten történik, időtartama 2 félév. A hallgatók egy tanév során 
összesen tíz, hétköznapokon tartott, háromnapos konzultáción vesznek részt, 
szakonként átlagosan 240 órában és félévenként vizsgáznak. A második félévben 
szakdolgozatot készítenek, amelyet a tanulmányaikat lezáró záróvizsgán védenek 
meg. A sikeres záróvizsga eredményeként oklevelet kapnak. 
A szak költségtérítéses, a jelentkezési díj 7000 Ft, a tandíj féléves összege: 146.000 
Ft, de a képzés terheit a munkáltató átvállalhatja. 
 
Úgy vélem a polgármester képzése Csabdi Községi Önkormányzat hasznára válna és 
az Önkormányzat szakszerűbb működését eredményezné. Fontos kiemelni, hogy a 
képzés révén szerzett tudás csak önkormányzati vezetőként alkalmazható, a 
polgármesteri tisztség megszűnésével e diploma a civil életben állás betöltésére nem  
tesz alkalmassá.   
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Megköszönöm a jegyző úr előterjesztését. 



Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 
Polgármester úr szakirányú továbbképzésére vonatkozó előterjesztést, azt elfogadásra  
javasoljuk. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Köszönöm a bizottság támogatását, kérem, 
tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. 
 
Ferenczik István képviselő: Kérdésem mennyiben érinti az itteni munkaidőt a 
konzultáción történő részvétel ? 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: Havi háromszori előadás ( 3 nap) 

 
Mivel több hozzászólás észrevétel nincs, kérem a képviselők döntését.    
 
A Polgármester bejelenti, hogy érintettsége okán nem vesz részt a szava-
zásban. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen igen szavazattal 1 fő nem 
szavazott  (a szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

55/2012. (IX. 25.) számú határozata 
 

a  polgármester szakirányú továbbképzésének támogatásáról 
  
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az előter-
jesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Dr. Tankó Károly polgármester-
rel kötendő szakirányú továbbképzésének támogatásáról szóló megállapodást. 

A Képviselő- testület felhatalmazza Lődy József alpolgármestert a megállapodás  alá-
írására. 

Felelős: Lődy József  alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 
7./napirend: 

Az Önkormányzat ingatlanainak biztosítására vonatkozó ajánlat 
elfogadása és szerződés megkötésére felhatalmazás. 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Az MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zrt. (1085 Budapest, József krt. 71-73. III/44.) 
területi vezetőjét, Selmeczi Róbert urat felkértem arra, hogy az Önkormányzat 
vagyon- és felelősség biztosítási csomagjára keressen kedvező ajánlatot úgy, hogy 
természetesen legyen figyelembe véve az önkormányzati vagyon értéke, a 



vagyonelemek száma és a biztosítási kockázatok köre, valamint minél alacsonyabb 
legyen az önrész összege. 
A legkedvezőbb ajánlatot az AEGON M. Ált. Biztosító Zrt. tette. Az ajánlat az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
ÉVES DÍJ: 259.809,-Ft/év 
 
A fenti intézkedések megtételét az tette szükségessé, hogy az önkormányzati 
vagyonbiztosítás a 2011. év során a korábbi pénzügyi ügyintéző részéről történt 
biztosítási díj megfizetésének elmulasztása miatt megszűnt, vagyis biztosítás nélkül 
maradt az Önkormányzat. Továbbá a korábbi biztosítás nem tartalmazott olyan 
kockázati elemeket, mint az Önkormányzat részéről, illetve felelősségi körében  
okozott káresemény biztosítása. Ezért a jelenlegi ajánlatban a biztosítási kockázatok 
köre kiterjesztésre került az előbb említett káreseményekre is. A tanácsadó (bróker) 
tevékenysége egyébként egyetlen forintjába sem került az Önkormányzatnak. 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az  
Önkormányzat ingatlanainak biztosítására vonatkozó  előterjesztést, azt elfogadásra  
javasoljuk. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  Kérem, tisztelt Képviselő- testületet, hogy az 
előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat   
Képviselő- testületének 

 
56/2012. (IX. 25.) számú határozata 

 
vagyon- és felelősség biztosítási ajánlat elfogadásáról   

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyon- és felelősség biztosításának fedezetére elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező, AEGON M. Ált. Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői 
út1.)   ajánlatát 259.809,-Ft/év díjjal.   
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a Körjegyző ellenjegyzése mellett 
az ajánlat aláírására.   
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
8./ napirend: 

 Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület kérelmének elbírálása. 



Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Mint ismeretes a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület Csabdin, 2012. augusztus 24. 
és 26. között Tündérvölgy Fesztivál elnevezéssel rendezvény- programsorozatot 
rendezett meg. 
A szervezők kérték az Önkormányzat engedélyét a használati szerződésben felsorolt 
területek és épületek használatához. A szerződésben 300.000,- Ft használati díj, 
valamint a közüzemi költségek megfizetésére vállalt az Egyesület kötelezettséget. Az 
Egyesület az előterjesztés mellékletét képező kérelmet és pénzügyi beszámolót 
nyújtott be, amely szerint a rendezvény veszteséges voltára tekintettel kéri a fenti 
díjtételek megfizetésének elengedését. 
Készítettünk egy kimutatást arról a költségekről melyek az önkormányzat részére 
kerültek kiszámlázásra, erről szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. 
 

- Tessely Zoltán Bicske polgármestere segítségünkre volt a pavilonok be-
szerzésében, mivel az augusztus 20-i bicskei rendezvényen a Megyei Közgyű-
léstől voltak kölcsönözve a pavilonok ezek nem kerültek visszaszállításra, így 
Tessely úr közbenjárásával tovább kölcsönözték a fesztivál idejére Csabdira. 
Ezek összeszerelését végezte a Bicskei Gazdasági Szervezet melynek díja 
10.000.- Ft volt, ezt a számlát részünkre állították ki. 

 
- A Katasztrófavédelem a fesztivál szakhatósági engedélyéhez szükséges 
előzetes helyszíni szemle ellenőrzése során villamossági hiányosságot tapasz-
talt a Kultúrházban.  Azért, hogy ott is megtarthatóak legyenek az oda meghir-
detett  programok azonnali intézkedésre volt szükség a hiányosságok kiküszö-
bölésére. Itt is a Bicskei Gazdasági Szervezet dolgozói soron kívül végezték a 
munkálatokat, melynek anyagköltsége Önkormányzatunkat terheli, ennek ösz-
szege 57.881.- Ft, a szerelési munkálatok 50.000.- Ft. Mivel a Kultúrház 
nem rendelkezett időszakos  villamos tűzvédelmi szabványossági és villámvé-
delmi felülvizsgálattal, így annak elkészíttetését is sürgősen megoldottuk, 
melynek összege  30.000.- Ft volt. 

- A kultúrház tűzoltó készülékeinek felülvizsgálati díja 24.511.-Ft. 

     Ez összesen 172.392.- Ft 
 
A Fesztivál idején az önkormányzati intézményekben használt víz, csatorna és 
áramfogyasztás díja összesen: 18.689 .-Ft. 
 
Tehát az Önkormányzat mindösszesen 191.081.- Ft-al járult hozzá a rendezvény 
megtartásához. 
Tessely Zoltán polgármester úr és a Megyei Közgyűlés elnöke is  segített bennünket, 
és az Önkormányzat is mindent megtett, hogy a fesztivál programjaiban ne 
merüljenek fel akadályok. 
Itt szeretném felhívni a Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület  jelenlévő elnökének 
figyelmét, hogy NKA támogatását köszönjék meg. 
 
Kérem a képviselők hozzászólásait. 



 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: Egyetértek  polgármester úr javaslatával az NKA 
felé. 
Tessely Zoltán úrnak is nagy hatása volt, hogy megkapta az egyesület a támogatást.  
Meg kell köszönni. 
Az Önkormányzat is segítette a rendezvény lebonyolítását, kérem ezt tudatosítani a 
lakossággal, mert ellentétes megnyilvánulások hangzottak el. 
 
Radovics Károly képviselő: A polgármester úr által felsorolt kiadások összege 
töredéke amibe került a rendezvény, ezt el kell fogadni. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a Csabdi 
Vasztély Jövőjéért Egyesület kérelmét, azt elfogadásra javasolja.   
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  Megköszönöm a bizottság támogatását. Nem 
láttuk előre milyen lesz a látogatottság. egymást kell erősíteni, nem egymás ellen 
dolgozni. 
Bízva abban, hogy a rendezvény újból megszervezésre kerül és hagyománnyá válva a 
későbbiek során már nem lesz veszteséges, valamint tekintettel az augusztusi 
rendezvény példaértékű voltára, méltányosságot gyakorolva javasolom az Egyesület 
kérelmét elfogadni és a díjakat elengedni. 
  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésük meghozatalára. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat                                                                                     
Képviselő-testületének 

57/2012. (IX. 25.) számú határozata 
 

a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület kérelméről 
 
 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező, Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület (2064 
Csabdi, Szabadság u. 35. képviseli: Papp Imréné elnök) kérelme és pénzügyi 
beszámolója alapján a Tündérvölgy Fesztivál megrendezése tárgyában megkötött 
használati szerződés szerint fizetendő bruttó 300.000,- Ft térítési díj és bruttó 
18.689.- Ft közüzemi költségek megfizetését a Képviselő- testület 
méltányosságból, tekintettel a rendezvény veszteséges voltára, elengedi, annak 
megfizetésétől eltekint. 

 
Felelős: Polgármester (határozat megküldése) 

Határidő: értelem szerint 
 



9./napirend: 
 
 Általános Iskola külső homlokzatának felújítására vonatkozó vállalkozói 
szerződés jóváhagyása. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester                                            

Csabdi község 1903-ban épült általános iskola épületét több mint 30 éve újították fel. 
Azóta az épület külseje erősen leromlott, a vakolat nagy felületen lepotyogott, 
mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a felújítást tovább halogatni már nem 
lehet. 
Amint arról már tavasszal részletesen beszámoltam, egy helyi kőműves vállalkozó a 
büntetéseként kiszabott közmunka keretében önkéntes segítőkkel és az 
Önkormányzat által szerződtetett segítőkkel felújította az általános iskola utcai 
homlokzatát. 
Mivel az udvari homlokzat még az utcainál is rosszabb állapotban volt, ezért 
szükségesnek láttuk a felújítás folytatását. Több szülő és falubeli lakos ajánlotta fel 
önkéntes munkáját, továbbá a felújításhoz szükséges állványzatot a vállalkozó 
díjmentesen biztosította, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezett. A 
szükséges nyersanyagok egy részét szintén felajánlásként kaptuk, de nagyobbrészt az 
Önkormányzat dologi kiadásai terhére vásároltuk meg. Az önkéntes munka mellett 
azonban szakértelemre és gyakorlott segéderőre is szükség volt. Ennek költsége a 
munka közben realizálódott, és pontos összegét csak a felújítás befejezést követően 
lehetett kiszámolni. Az udvari homlokzat felújításának vállalkozói díja: 569.600.- Ft + 
ÁFA = 153.792,- Ft összesen: 723.392.-Ft Mivel ez az összeg meghaladja a 
polgármester  önálló intézkedési jogkörébe tartozó  összeghatárt ezért kifizetéséhez 
képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az iskolaépület udvari 
homlokzatának felújításához kapcsolódó vállalkozó díj kifizetését! A vállalkozói 
szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a Pénzügyi Ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az Általános 
Iskola homlokzat felújítási munkálatainak bekerülési költségét, támogatja a 
vállalkozói szerződés aláírást. 
   
Dr. Tankó Károly polgármester:  Megköszönöm a bizottság támogatását. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat                                                                                    
Képviselő- testületének 

58/2012. (IX. 25.) számú határozata 
 



az Általános Iskola udvari homlokzatának felújításáról 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az előter-
jesztés mellékletét képező, az Általános Iskola udvari homlokzatának felújításáról 
szóló vállalkozói szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert 723.392.- Ft  
vállalkozói  díj kifizetésére. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
10./napirend: 
 
Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodás és használati 
szerződés jóváhagyása. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
A Sportegyesület  már korábban azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 
a Csabdi,  288 hrsz. alatti  labdarúgópályát és öltöző épületet  térítésmentesen  adja 
az Egyesület használatába. 
Az Önkormányzat érdeke a sporttevékenység és szabadidősport tevékenység segítése 
településünkön. 
Az Egyesület célja többek között a sport támogatása és az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése, ezzel is segítve az Önkormányzat feladatának 
ellátását. 
Vállalják, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségeket megfizetik. 
Tekintettel arra, hogy az Egyesület közcélú tevékenységet végez, az ingyenes 
használatba adás közcélú adományozásnak minősül, ezért az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14. § (3) bekezdése szerint az ügylet nem 
ÁFA-köteles.     
 
Javaslom a Képviselő- testületnek, hogy az Egyesülettel kössön használati szerződést, 
melynek keretében a föntebb részletezett ingatlan használatát az Egyesület részére 
biztosítja. Az ingyenes használatba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11.§ (13) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a Vagyonrendeletünk lehetőséget ad.   
A használati szerződés mellett együttműködési megállapodás megkötése is szükséges, 
mert csak ennek keretében lehet jogszerűen önkormányzati támogatásban részesíteni 
az Egyesületet. 
 
Szoros együttműködésre lesz szükség, mert az állam csak akkor támogat. 
Javaslom, hogy a használati szerződés 5./pontjában szereplő 5 év 
módosuljon 3 évre. 
 
Dönteni kell arról, hogy a Sportegyesület részére év elején  megszavazott 400.000.- 
Ft támogatási összeg időarányosan, vagy költségarányosan kerüljön elszámolásra, 
mivel idáig az önkormányzat fizette a közüzemi számlákat. Én a költségarányos 
elszámolást javaslom tisztelt képviselő-testületnek elfogadásra. 
 



Dr. Tankó Károly polgármester: Kérem a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vizsgáló bizottság elnökét ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
Molnárné Szegedi Irén bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a Csabdi 
Sportegyesülettel kötendő önkormányzati ingatlanra vonatkozó használati szerződést, 
azt elfogadásra javasolja. 
Az együttműködési megállapodás megkötésénél a költségarányos elszámolást 
javasolja elfogadni. 
 
Kérem a képviselők döntését. 
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: A Sportegyesület jelenlegi elnökének személye 
garancia , mert nem mindegy kivel működünk együtt. 
 
Radovics Károly képviselő: véleményem szerint is a költségarányos elszámolás 
mellett döntsünk. Az október 1-ig kifizetett közüzemi számlák összegével csökkentsük 
a Sportegyesület támogatására megszavazott 400.000.- Ft-ot. 
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a  használati szerződést az 5./ pont módosításával 
fogadja el  és a szerződés  megkötésére hatalmazzon fel.    
                                                                                                  
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
 

59/2012.(IX. 25.) számú határozata 
 

Csabdi Sportegyesülettel kötendő használati szerződésről   
 
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a Csabdi 
Sportegyesülettel (2064 Csabdi, Szabadság u. 63. képviseli: Vindics János elnök)  a 
Csabdi,  288 hrsz.-ú alatti labdarúgópálya és öltöző épület használatára az 5./ 
pontban szereplő 5 év helyett 3 év időtartamra szóló szerződést megköti. Csabdi 
Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztés mellékletét képező 
szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős:  Polgármester, Körjegyző 
Határidő:  értelem szerint                           
 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

sportegyesülettel történő együttműködési megállapodást és hatalmazzon fel 
annak aláírására. 

 



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

 
 

Csabdi  Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

 
60/2012. (IX. 25.) számú határozata 

 
Csabdi Sportegyesülettel kötendő  együttműködési megállapodásról   

 
1./ Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy a Csabdi 
Sportegyesülettel (2064 Csabdi, Szabadság u. 63. képviseli: Vindics János  elnök)  az 
előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást megköti. Csabdi 
Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 
 
2./ A 2012. évre vonatkozóan a támogatás egész évre szóló összegéből az 
Önkormányzat által 2012. október 1-ig kifizetett közüzemi költségek összegével 
csökkentett támogatási összeg kerül az Egyesület számára átutalásra. 
 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: értelem szerint                           
 
11./ Szándéknyilatkozat elfogadása az Általános Iskola működtetési 
feladatok alól történő mentesítéséről. 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr.Tankó Károly polgármester: Felkérem Dr. Petrin László körjegyző urat, hogy 
a napirenddel kapcsolatos előterjesztést ismertesse. 

 
Dr. Petrin László körjegyző: Az előterjesztés részletes tájékoztatást nyújt az 
önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmények működtetését és fenntartását 
érintő jogszabályi változásokról, valamint az ezekhez kapcsolódó Képviselő-testületi 
döntések meghozataláról. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
jelentős módosításokat tartalmaz a közoktatási rendszer működtetésében, 
fenntartásában bekövetkező változások tekintetében. 
Hivatkozott jogszabály egyes rendelkezései már 2012. szeptember 1-jén hatályba 
léptek. 
 
A 2012. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosította a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényt még annak hatályba lépése előtt (a 
jogszabály a Magyar Közlöny 99. számában jelent meg). 
A Törvény 23. § (1) bekezdése szerint: az Nkt. 74. § (1) bekezdése a következő 
szöveggel lép hatályba: „74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével 
– a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 



 
 
A Törvény 23. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel léptette hatályba az Nkt. 74. § 
(4) – (6) bekezdését: 
(3) Az Nkt. 74. § (4)–(6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: 
„(4)  A 3000 fõt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 
gondoskodik – a szakképzésrõl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti 
szakképzõ iskola kivételével – az illetékességi területén lévõ összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mûködtetésérõl. A 
mûködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mûködtetésével 
összefüggõ személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól 
gazdasági és jövedelem termelõ képességgel összefüggõ feltételek hiányában külön 
jogszabályban meghatározott módon mentesül. 
(5)  A 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat 
vállalhatja – a szakképzésrõl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti 
szakképzõ iskola kivételével – az illetékességi területén lévõ összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon mûködtetésérõl való gondoskodást. 
(6)  A (4)–(5) bekezdésben meghatározott mûködtetés egyedi feltételeit az 
állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott 
feladatokhoz igazodó szerzõdésben kell megállapítani. A (4) bekezdés 
szerinti kötelezettség alól történõ mentesülés iránti kérelemmel egyidejûleg a 
települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelem termelõ képességének 
hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények 
mûködtetési adatairól, amelyek mûködtetését nem tudja vállalni, továbbá a 
mûködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirõl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás 
nem támasztja alá a mûködtetési képesség hiányát, úgy az állama települési 
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a 
hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétõl számított nyolc napon belül a 
kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.” 
 
A Törvény 25. §-a szerint az Nkt. 76. §-a a következõ szöveggel lép hatályba: 
„76. § (1) A mûködtetõ feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait 
szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzõdésben foglalt módon és 
feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelõ, hatályos köznevelési, tûzvédelmi, 
munkavédelmi és egészségügyi elõírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A 
mûködtetõ köteles a mûködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat 
viselni, gondoskodni az ingatlan 
vagyonvédelmérõl. A mûködtetõ köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz 
szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelõ színvonalon és 
biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mûködtetõ feladata különösen a 
köznevelési intézmények mûködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, 
áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A 
mûködtetõ feladata mûködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, 



karbantartani a tulajdonában lévõ taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-
ellátáshoz szükséges eszközöket. 
(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mûködtetését érintõ 
módosítása vagy az ezzel összefüggõ infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mûködtetõ 
közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. 
 
 
(3)  A mûködtetõ feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 
állagmegóváson túl jelentkezõ rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem 
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök 
beszerzését az állam finanszírozza. A mûködtetõ az általa mûködtetett intézménybe 
járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mûködtetéshez hozzájárulást 
igényelhet. 
(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következõ naptári évben 
kezdõdõ tanévtõl a mûködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mûködtetést nem 
képes vállalni. 
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelõi jog 
illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban 
meg nem szûnik. 
E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 
önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat mûködteti. Az  állami 
intézményfenntartó központ vagyonkezelõi jogának fennállása alatt vagy mindaddig, 
amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik, a 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant a települési 
önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben 
adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.” 
 
A Törvény 32. § (7) bekezdése rendelkezik az Nkt. 97. §-a (24) bekezdéssel 
történő kiegészítéséről, mely szerint: 
„(24) 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami 
intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési 
önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a következõ naptári évben kezdõdõ tanévtõl 

a)  3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a 
mûködtetést az államtól képes átvállalni, 
b)  3000 fõ lakosságszám feletti település esetén a mûködtetést nem 
képes vállalni. 

 
Fentiek alapján tehát az önkormányzatnak 2012. szeptember 30-ig nyilatkoznia kell 
arról, hogy az Általános Iskola működtetését szándékában áll-e az államtól 
átvállalni, majd október 30-ig  döntenie kell, hogy az iskola működtetését képes-e 
átvállalni. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  Megköszönöm a körjegyző úr napirendre 
vonatkozó előterjesztését, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
vitassa meg és hozza meg döntését. 



 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal,                           

(a szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

61/2012. ( IX.25.) számú határozata 
az önkormányzat tulajdonában lévő oktatási intézmény működtetési 

szándékáról 
 
 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csabdi település, mint 3000 
fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) bekezdés 
a) pontja alapján az alábbi szándéknyilatkozat megtételére hatalmazza fel Dr. Tankó 
Károly polgármestert és Dr. Petrin László körjegyzőt: 
 

Csabdi Község Önkormányzatának  képviseletében nyilatkozunk, hogy az Nkt. 
74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló, valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
működtetését nem képes vállalni. 

 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
Határidő: szándéknyilatkozat megtételére: 2012. szeptember 30. 
 
 

12./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához    

 Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 

                                                  
Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szolgál. 
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiak-
ban: ösztöndíj) egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 

  
- A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás 

 
Az Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben 
azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 
rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat által évente kiírt 



pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja 
meg az Önkormányzat. 
 

- A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíti az Önkormányzatunk 
által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati 
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 
 

- Intézményi támogatás 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához 
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező 
mértékben kiegészíti. 
   
Tartalmi összefoglaló: 
 
A pályázat „A” és „B” típusban történő kiírása kötelező jellegű. 
 
“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
 
A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre 
vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) 
felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a 
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EFMI pályázati 
kiírása alapján nem jogosultak továbbá az Ösztöndíjra, a középiskolai akkreditált 
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, a külföldi intézménnyel 
hallgatói jogviszonyban állók, valamint a Doktori (PhD) képzésben résztvevők sem 
felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
 
“B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév 
 
A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 
és az aktuális tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag 
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
 



A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a 
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EEFMI pályázati 
kiírása alapján a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 
résztvevő tanulók sem jogosultak az Ösztöndíjra. 
 
A pályázók a pályázati kiírásban szereplő személyi és egyéb adataikat kötelesek a 
pályázatban megadni. 
 
Az Általános Szerződési Feltételek 16. §-a kimondja, hogy az elbíráló szerv döntése 
ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet. 
 
Szociális helyzet megítélése: 
 
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) számú Kormányrendelet Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj című fejezetének 21. § (1) bekezdése 
értelmében a hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a 
család jövedelmi helyzetét, a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, a 
fogyatékos hallgatók esetében mekkora összeget kell fordítani a különleges eszközök 
beszerzésére. Figyelemmel kell lenni a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak 
számára, az egészségi állapotuk miatt rendszeresen felmerülő kiadásokra, az ápolásra 
szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre. A szociális helyzet megállapítása 
során a család vagyoni helyzetének vizsgálatára nem tér ki a jogszabály. 
Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj 
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 
 
A 2013. évi fordulóban történő részvétel alapfeltétele, hogy az előterjesztéshez 
mellékelt csatlakozási nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadja. 
 
  
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal, ( a 
szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 

  

Csabdi Községi  Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

62/2012. (IX. 25.) számú határozata 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához  történő csatlakozásról 

  
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához az 
előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 



 

13./ A  2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

 Előterjesztő: Dr. Petrin László jegyző 

A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 78/2011. (X.25.) számú  határo-
zatunkat a 97/2011. (XI.23.) számú társulási határozattal összhangba kell hoznunk. 
Ugyanis az általunk megjelölt három ellenőrzési feladat helyett csak két feladat elvég-
zésére nyílik lehetőség, az egyik feladatot törölnünk kell. Ezért a fentebb hivatkozott 
társulási határozat alapján az alábbiak szerint módosítani szükséges az Önkormány-
zat 2012. évi belső ellenőrzési tervét: 

1.       Ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzési feladat: Helyi adók és gépjárműadó hátralékok behajtására tett intézkedé-
sek vizsgálata 

2.       Ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzési feladat: Időarányos költségvetés teljesülésének ellenőrzése 

Kérem tisztelettel az előterjesztésem megvitatását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.   
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal, ( a 
szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

 
63/2012. (IX. 25.) számú határozata 

a 
2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 78/2011. (X. 25.) 

számú határozat módosításáról 
  

 
1) Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló 78/2011. (X. 25.) számú 
határozatában a 2012. évi belső ellenőrzési terv a 2. pont szerinti szövegezésre 
módosul: 
2) „2012. évi belső ellenőrzési terv 

 
  
1. Ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzési feladat: Helyi adók és gépjárműadó hátralékok behajtására   tett 
intézkedések vizsgálata 

2. Ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzési feladat: Időarányos költségvetés teljesülésének ellenőrzése” 



 
      3) A módosítás 2012. szeptember 26-ával lép hatályba. 
 
Felelős: Dr. Petrin László körjegyző 
Határidő: azonnal (a határozat megküldése) 
 
14./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester 

Csabdi Község  Önkormányzata megalakulásától tagja a 2004. június 28-án 
határozatlan időre létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak (a 
továbbiakban: VTKÖT). A VTKÖT a kistérség lakóinak az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a magasabb szintű 
ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források legcélszerűbb és 
optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú 
biztosítása érdekében jött létre. 

Az elmúlt évek alatt a VTKÖT számos közszolgáltatási feladat ellátásában nyújtott 
segítséget a társult tagoknak, azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezen kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását sok esetben nem is maga a VTKÖT, hanem a 
tagjaiból létrejött mikro-társulások biztosították a mikro-társulásban résztvevő 
önkormányzatoknak, ezekben is a gesztor önkormányzat vállalta a közszolgáltatási 
feladat-ellátás megszervezését. 

A társulási megállapodás szerint a VTKÖT által jelenleg ellátott feladatok: 

1) logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási 
tanácsadás – Bicskei Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat (BKPESZ) 

2) köznevelési intézmények közvetlen fenntartása – József Nádor 
Általános Iskola (Alcsútdoboz), Petőfi Sándor Tagiskola (Csabdi), Háromhárs 
Óvoda (Alcsútdoboz), Napraforgó Tagóvoda (Csabdi) 

3) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti feladatok – 
mikro-társulások! (Bicske, Csákvár, Etyek és Vál központtal) 

4) központi orvosi ügyeleti feladatok – mikro-társulások! (Bicske és 
Csákvár központtal) 

5) belső ellenőrzési feladatok ellátása 

6) birtokvédelmi hatósági ügyek ellátása – 10 település tekintetében Bicske 
látja el 

7) nappali szociális ellátás alapszolgáltatási feladatok (házi 
segítségnyújtás, családsegítés) – mikro-társulások! (Bicske, Csákvár, Etyek és 
Vál központtal) 

8) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás – csak Bodmér és Újbarok 
településeken 

9) üzemben tartja a közösségi autóbuszt – iskolabuszként üzemel Újbarok 
és Vértesboglár településeken 

10) biztosítja a mozgókönyvtári feladatellátását – Bicske Nagy Károly 
Városi Könyvtár szolgáltató könyvtárral 



11) gyepmesteri feladatok – Bicske és Alcsútdoboz települések kivételével 

Fenti feladat áttekintésből is jól látható, hogy a kiemelt (vastagon szedett) feladatok 
tekintetében a feladat-ellátó maga Bicske, úgy hogy ezen ellátásokat más települések 
számára is biztosítja. 

A feladat-ellátási struktúra is mutatja, hogy a nagyobb, erősebb önkormányzatok 
látták el eddig is ezen gesztori feladatokat, amelyre az új önkormányzati törvény a 
jövőben is lehetőséget nyújt. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156.§ (2) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jével hatályát veszti a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény, a területszervezési 
eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény, továbbá a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény. 

A tagtelepülési önkormányzatoknak el kell döntenie, hogy a jövőben 
kívánnak-e hasonló tartalommal egy ún. „mega” társulást működtetni, 
amelyhez többlet állami támogatás nem lesz biztosított, azt fenntartani 
külön munkaszervezettel, és a feladatokat ilyen formában ellátni! 

Döntése meghozatala előtt a Társulás felkérte a Vértes Kistérségi Jegyzői 
Kollégiumot, hogy javaslattevő, szakmai véleményező munkájával segítse a döntések 
előkészítését. A Jegyzői Kollégium július 27-én megtartott ülésén megfogalmazta 
szakmai álláspontját az alábbiak szerint: 

1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a 2012. december 31-i 
megszűnését követően ne alakuljon újjá, a települések a közösen is ellátható 
feladatokat önkéntes alapon létrejövő mikro-társulások útján lássák el. 

2. A Társulás megszűnésével összhangban a Társulás által létrehozott 
munkaszervezet szeptember 30. napjával jogutód nélkül szűnjön meg. A 
Társulás adminisztrációs és döntés-előkészítési, valamint végrehajtási 
feladatait október 1-jétől Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
lássa el. 

3. A Társulás támogassa a Jegyzői Kollégium szakmai állásfoglalását és  
augusztus 22-i rendkívüli ülésén rendelje el, hogy a munkaszervezet készítse 
elő a  munkaszervezet megszüntető okiratát, a társulási megállapodás 
módosító okiratát, továbbá egy együttműködési megállapodást a Társulás és 
Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között a munkaszervezeti 
feladatok ellátására. 

Mivel a Társulás 2004. június 28-án költségvetési szervet hozott létre a társulás 
munkaszervezeti feladatai ellátására, a VTKÖT-nek még a megszűnése előtt célszerű 
dönteni arról, hogy az általa alapított költségvetési szervet megszüntesse, hogy kellő 
idő álljon rendelkezésre a Munkaszervezet alkalmazottai felmentési idejének 
letöltésére. Ezzel az intézkedéssel a felmentési időszak, valamint a végkielégítések 
kifizetése nem terhelné a következő költségvetési évet. 

A Társulási Tanács – figyelembe véve a Jegyzői Kollégium álláspontját is – 2012. 
augusztus 22-i tanács ülésén a társulás jövőjét érintő kérdések megvitatása során a 
73/2012.(VIII.22.) társulási tanácsi döntésében kifejezte azon szándékát, hogy a 
társulást 2012. december 31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. 



nappal megszünteti. A 75/2012.(VIII.22.) számú társulási tanácsi döntésben a 
társulás elrendelte, hogy a Munkaszervezet a költségvetési intézmény megszüntető 
okiratát, valamint a társulás megszűnésével kapcsolatos feladat- és ütemtervet 
szeptember 15-ig készítse el. 

A dokumentációk előkészítésében a Jegyzői Kollégium folyamatos segítséget 
biztosított: elkészítette a feladat- és ütemtervet a pontos határnapok megjelölésével, 
elkészítette a Munkaszervezet megszüntető okiratát és leegyeztette a Magyar 
Államkincstárral, előkészítette a költségvetési intézmény megszüntetéséhez szükséges 
döntés-tervezetet, továbbá a Munkaszervezet rendelkezésére bocsátotta az 
adminisztrációs feladatok ellátására megkötni szükséges szerződés-tervezetet is, 
egyúttal felhívta a Munkaszervezet figyelmét arra is, hogy milyen adatokat, 
információkat kell a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy a döntés 
megalapozott legyen.   

A Társulás által alapított költségvetési intézmény (Munkaszervezet) 
megszüntetéséhez a Társulási Megállapodás módosítása szükséges, 
mellyel a Társulás a Munkaszervezetet létrehozta. A Társulási Tanács a 
83/2012.(IX.12.) számú határozatával a Társulási Megállapodás 
módosítását az előterjesztéshez csatolt formában támogatta. 

A társult tagoknak szükséges dönteniük a Társulási Megállapodás 
módosításáról ahhoz, hogy a Társulási Tanács a Munkaszervezet 
megszüntetéséről dönthessen. 

A módosításban egyúttal rendelkezni kell arról is, hogy a Társulás 
adminisztrációs feladatait milyen módon kívánja ellátni. 

Amennyiben a Munkaszervezet megszűnik, úgy a Társulás 
adminisztrációs feladatait a székhely szerinti önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalával kívánja elláttatni erre vonatkozó, külön 
együttműködési megállapodás keretében. 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény 3.§ (2) bekezdése alapján: „(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja: 

a) azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a 
többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás 
más tagja biztosítja saját intézménye útján, ha az érintett önkormányzat képviselő-
testülete a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt.” 

Mivel a Mhötv. 2013. január 1-jétől hatályos 95.§ (4) bekezdése is úgy rendelkezik, 
hogy a társulási tanács munkaszervezeti feladatit eltérő megállapodás hiányában a 
társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el – a jogi lehetőség adott a 
megállapodás megkötésére a feladat ilyen formában történő ellátását illetően. 

Tekintettel arra, hogy a többcélú társulás a jövőben ebben a formában – 
szándéknyilatkozata szerint – nem kíván együtt működni, logikus és 
költségcsökkentő döntés, hogy a jövőben nem tart fenn munkaszervezetet sem az 
adminisztrációs feladatai elvégzésére, a megszüntetés időszaka alatt pedig 
Bicske Város Polgármesteri Hivatalával köt megállapodást a 
munkaszervezeti feladatok ellátására. A Társulási Tanács Bicske Polgármesteri 
Hivatalával kötendő megállapodást a 84/2012.(IX.12.) számú határozatával, 12 igen 
szavazattal a 2012. szeptember 12-én megtartott nyílt ülésén támogatta. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat támogatásával a VTKÖT Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadására! 

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

Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

64/2012. ( IX.25.) számú határozata 

a 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosításáról 

Csabdi Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Egyetért és támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a társulást 
2012. december 31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal meg 
kívánja szüntetni. 

2. Megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatást, a Társulás 2012. december 31. napjával 
történő megszüntetésével egyetért, és a 2004. június 28. napján határozatlan időre 
létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosítását a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján támogatja. 

3. A határozat 2. számú mellékletét képező, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

4. Elrendeli, hogy jelen döntés haladéktalanul továbbításra kerüljön a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetéhez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Körjegyző 
 
 
A polgármester úr megköszönte a megjelenést és 19 órakor bezárta az ülést. 

 
kmf. 

 
 
 

Dr. Tankó Károly                                                Dr. Petrin László 
polgármester                                                          körjegyző 


