
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 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 

                                                  Tóth Mihály                                 képviselő 

Tanácskozási joggal: 

                                                 Dr. Petrin László                         körjegyző 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-testületből 4 fő 
jelen van. 

Molnárné Szegedi Irén, Dr. Nándorfi Zoltán és Radovics Károly képviselők  jelezték, 
hogy  nem tudnak részt venni az ülésen. 

Az éves munkatervtől eltérően a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos 
megállapodás elfogadása indokolta a testületi ülés időpontjának előre hozatalát. 

Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi  pontok elfogadására. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a szava-
zásnál 4 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./ Javaslat a Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás 
aláírására 
      Előterjesztő:  Dr. Tankó Károly polgármester                                                



 
4./ Szabálysértési és Birtokvédelmi ügyek ellátására kötött megállapodás 

módosítása                                                                                                                                                                   
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző                            

5./ Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke     
      csökkentésre vonatkozó  40/2012 (06.7.) számú határozat   4./pontjának visszavonása 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester                                                                                                                                      

6./ Csabdi közutainak téli síkosság mentesítésére történő pályázat kiírása                       
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

7./ Fogorvosi ellátás  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    4 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: 

– Sajnálatomat fejezem ki az október 23-i megemlékezés kapcsán, a községi 
ünnepélyre kommunikációs zavar miatt nem került kiküldésre a képviselők részére a 
meghívó. A jövőben erre figyelni fogunk.                                                          Az ünnepség 
rendben lezajlott. 

– Veszelovszki Zsolt ötletgazda egy  kerékpár út megépítésére  Bicske TESCO 
körforgalomtól   Tarján közigazgatási határáig. Elsősorban Bicske város 
polgármesterét kereste meg, de a mai napon már döntöttek, miszerint nem nyújthat 
be összeférhetetlenség miatt második pályázatot, ugyanazon a jogcímen.                                                                                                                     
Megkereste  Önkormányzatunkat a beadás  lehetőségéről, de erre vonatkozóan   
hiányoznak a megvalósulási tanulmányok és a  tervek és így a ma eljuttatott 
költségbecslési adatok önmagukban értelmezhetetlenek.  Addig napirendre sem 
vehető a kérdés, míg az alapadatokat nem nyújtja be. A pályázat lezárási határideje 



október 30. (5 nap) Az idő rövidsége és a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a 
pályázat még a konzorciumnak sem lehet  tagja. 

– Az Óvoda bővítésére elnyert pályázat  támogatási szerződését a Vértes TKÖT 
elnöke Tessely Zoltán úr a napokban  írta alá, innentől megkezdődhet a tervezés, a 
közbeszerzési eljárások illetve a kivitelezés, ezt mind a Vértes TKÖT fogja 
lebonyolítani. A későbbiekben amennyiben a társulás megszűnik-,úgy  annak a 
jogutódja fogja ezt megvalósítani. Az önrész átadásának megállapodásáról egy másik 
testületi ülés anyagaként fogjuk dönteni a korábbi határozatunknak megfelelően.   

– A biomassza kazánpályázat bonyolítása folyamatban van. A Munkaügyi 
Központ Kirendeltségvezetője a mai napon volt helyszíni ellenőrzésen. Konkrét 
döntés még nem történt, de valószínűsíthető, hogy megkapjuk ezt a támogatást. Így 
lehetőség nyílik a két kazánház kialakítására, tároló építésére, aprítógép beszerzésére  
illetve az apríték előállításához szükséges összes eszköz és munkavédelmi eszközök 
beszerzésére. Ennek megvalósulásával jelentős megtakarítást hoz hosszútávon az 
Önkormányzat részére, közfoglalkoztatás keretében számos embernek fog 
munkalehetőséget teremteni. 

Kérem a képviselőket fogadják el a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről  
szóló  beszámolót . 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen) határozat hozatal nélkül elfogadta a napirend 
szerinti beszámolót. 

 

3./napirend: 
Javaslat a Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás       
aláírására 
     Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2013. január 1. napjával létrejönnek a járási hivatalok, mellyel kapcsolatban az Ön-
kormányzatnak biztosítania kell a feladatellátás helyszínét, valamint – az érintett te-
lepülésekkel közösen – a feladatellátást szolgáló ingóságokat és személyeket. Erre 
vonatkozóan megállapodást kell kötni a Fejér Megyei Kormányhivatallal és fel kell 
hatalmazni a Polgármestert annak aláírására. A megállapodás tartalmát Kormány 
rendelet határozza meg. 

A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkálatok már az év első 
felében elkezdődöttek. 

Figyelemmel az 1299/2011. (IX. 1.) Kormányhatározat alapelveire a járási hivatalok 
fizikai kialakítása szempontjából alkalmas ingatlanok, valamint a járási hivatalok 
működéséhez szükséges teljes körű eszköz- és feltételrendszer (államigazgatási fela-
datot ellátó köztisztviselő, informatikai eszközök, egyéb ingóságok, és ezek fenntartá-
sát biztosító költségvetési források, stb.) felmérése vált szükségessé. 

Ennek megvalósítása érdekében a Fejér  Megyei Kormányhivatal  a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központjával (a továbbiakban: KIM VK) 



együttműködve Fejér  megye területén, így hivatalunknál is teljes körű felmérést vég-
zett a KIM VK által létrehozott Kérdőív Kitöltő Rendszerben. 

Időközben megjelent a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII. 
13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), ennek 11. § (1) bekezdése 
szerint a megállapodást a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti megállapo-
dás-minta alapján kell megkötni.  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 2. § (1) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzatok mindazon vagyona amely a székhely, illetve a kirendeltsé-
gek létrehozásához szükséges vagyonelem, valamint a járási hivatalokba kerülő fog-
lalkoztatottak tekintetében mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (a továbbiak-
ban: vagyon) leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő 
államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának 
időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az államigazgatási fe-
ladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingat-
lan-vagyont is érteni kell. 

A Jtv. rendelkezései szerint az átadás végrehajtásának részletkérdéseit a települési 
önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a to-
vábbiakban: megállapodás) rendezi. 

A Korm. rendeletben meghatározott megállapodás minta szövegét módosítani 
nem lehet, azt a helyi viszonyoknak megfelelően kell kitölteni. Mivel a megállapo-
dást az Önkormányzat köti a Fejér Megyei Kormányhivatallal, ezért a Képviselő-
testületnek fel kell hatalmaznia a Polgármestert az Önkormányzat nevében történő 
aláírásra.  

A megállapodás megkötésének kiinduló pontja a járási hivatalhoz kerülő államigazga-
tási feladatok, melyeket a hivatkozott Korm. rendelet konkréten meghatározott. Ezek 
elsősorban okmányirodai, gyámhivatali feladatok, személyi adat- és lakcímnyilvántar-
tás, a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális és természetvédelmi 
igazgatási ügyek. 

A helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, mérlegelési jogkörbe tar-
tozó ügyek maradnak a jegyző hatáskörében. 

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri 
hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó köztisztviselőket. Az ő jogviszo-
nyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatárs, hanem 
a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyon is átkerül a járási hivatalokba, 
ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a Kormányhi-
vatal lesz. 

A Bicskei Járási Hivatal  illetékességi területéhez tartozó települések önkormányza-
tai  töltik fel a szükséges létszámot a Kormányhivatal egyedi, helyi önkormányzatokra 



vonatkozó felkérései alapján. Csabdi Község Önkormányzatának a feladatellátás-
hoz 1 álláshelyet kell  biztosítania, amely munkatársunk átadásra kerül a 
bicskei székhelyre. 

A Korm. rendelet 2013. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint a járási hiva-
tal székhelye Bicske, melynek illetékességi területe a jelenlegi kistérség településeire 
terjed ki (Vál és Gánt kivételével). A Jtv. rendelkezései szerint a Járási Hivatal szék-
helyét biztosító ingatlant Bicske Város Önkormányzatának kell biztosítania. 

A járás illetékességi területéhez tartozó településeknek biztosítaniuk kell a feladatellá-
táshoz szükséges ingóságokat is.  Önkormányzatunk 1 db asztali számítógépet, 1 
db munkaasztalt, 1 db széket, 1 db iratszekrényt, 1 db  ügyfél széket ad át. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével összeállított 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetet szíveskedjenek megvitatni 
és a megállapodást jóváhagyni. 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

65/2012. (X. 25.) számú határozata 

Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírásáról 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal és Csabdi Község Önkormányzata között 
kötendő – a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 2018/2012.(VIII. 13.) Korm. 
rendelet melléklete alapján – az előterjesztés  mellékletét képező megállapodást aláír-
ja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

4./napirend: 

Szabálysértési és Birtokvédelmi ügyek ellátására kötött megállapodás 
módosítása                                                                                                                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző      

 

 



A 2012. február 1. napján kelt megállapodás alapján Bicske Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el -2012. évben- a jegyzői hatáskörébe tartozó 
szabálysértési feladatokat, valamint a birtokvédelmi ügyeket. 
Bicske Város Jegyzője 2012. június 19-én szabálysértési beszámolót nyújtott be a 
Vértes TKÖT Munkaszervezetéhez, amelynek lényegi elemeit az alábbiakban 
ismertetem. 
A beszámoló tartalmazza, hogy a jogszabályban előírt rendelkezések értelmében 
2012. április 15-től a szabálysértési ügyekben a kormányhivatal jár el. 
A birtokvédelmi ügyeket –a feladatellátásban résztvevő 10 önkormányzat területén-
továbbra is a bicskei Polgármesteri Hivatal látja el. Fent jelzett jogszabályi 
változás miatt Bicske Város Jegyzője kezdeményezi a feladatellátásra kötött 
megállapodás módosítását. 
A módosításhoz költségkalkulációt is benyújtottak, melyben kimutatták a 2012. 
április 15-ig ellátott szabálysértési és birtokvédelmi feladatok időarányos költségeit. 
Ez 1.668.180 Ft összeg. 
2012. április 15-től az ellátott feladat csökkenése miatt mind a járulékkal növelt 
személyi juttatás, mind az elfogadott költségvetésben szereplő dologi kiadások 50%-
ával számolnak. Így a 2012. április 15-től december 31-ig történő feladatellátás összes 
költsége -a benyújtott kalkuláció szerint- 2.025.660 Ft. 
A 2012. évi összes kalkulált költség 3.693.840 Ft, melynek részletezését a 
beadvány melléklete tartalmazza. 
 
Az elfogadott költségvetés szerinti, valamint a módosított költségek településenkénti 
felosztását a lenti táblázat mutatja: 
 

Önkormányzat 
2011.01.01-jei 
lakosságszám % 

Eredeti költségvetés 
szerinti felosztás 

Módosítási javaslat 
szerinti összeg 

Alcsútdoboz 1 447 5,55% 317 152,00 Ft 204 828,00 Ft 

Bicske 11 659 44,68% 2 555 408 Ft 1 650 372 Ft 

Csabdi 1 195 4,58% 261 919 Ft 169 157 Ft 

Etyek 4 367 16,74% 957 155 Ft 618 165 Ft 

Felcsút 1 788 6,85% 391 892 Ft 253 098 Ft 

Szár 1 651 6,33% 361 865 Ft 233 705 Ft 

Újbarok 434 1,66% 95 124 Ft 61 434 Ft 



Tabajd 963 3,69% 211 069 Ft 136 316 Ft 

Vértesacsa 1 717 6,58% 376 330 Ft 243 048 Ft 

Vértesboglár 874 3,35% 191 562 Ft 123 717 Ft 

Összesen 26 095 100,00% 5 719 476 Ft 3 693 840 Ft 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el 
az alábbi határozati javaslatot. 
  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi  Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

66/2012. (X. 25.) számú határozata 
 

szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására kötött megállapodás 
módosításáról 

  
 
  
1.) Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az előterjesztésbe 
foglalt, a szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátásáról szóló beszámolót, és azt 
elfogadja. 
 
2.) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a  folyamatban 
lévő szabálysértési feladatok ellátására, valamint a birtokvédelmi feladatok 2012. 
december 31-i történő ellátására vonatkozó előterjesztés szerinti költségkalkulációt 
3.693.840 Ft összeggel elfogadja és a feladat ellátására kötött megállapodás 3. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3.) A megbízó vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező feladatok ellátásának 
költségeihez –átadott pénzeszközként- éves szinten 3.693.840 Ft-tal járul 
hozzá. A hozzájárulás összegét egy részletben –a tárgyév december 15. napjáig, 
a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásainak megbízó számlájára történő 
megérkezése után- a megbízott számlájára átutalja.” 

 
 
Határidő: azonnal (határozat megküldése) 
 
Felelős: Polgármester   

 



 

5./ Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke          csökkentésre 
vonatkozó  40/2012 (06.7.) számú határozat         4./pontjának visszavonása 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő 
és Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolójának tárgyalásakor a  40/2012. (o6. 7.).számú 
határozatában döntött arról, hogy a társaság jegyzett tőkéje kerüljön csökkentésre 
500 eFt-ra. Nevezett döntést az indokolta, hogy a vállalkozás saját tőkéje a jegyzett 
tőke 50 %-a alá került. A hatályos jogszabályok alapján ebben az esetben a tulajdono-
soknak gondoskodni kell a tőke megfeleléséről. 

A társaság gazdálkodásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a jegyzett 
tőke csökkentése a Kft. veszteségét negatívan befolyásolja, így a tőkeleszállítással sem 
tudunk a törvényi előírásoknak eleget tenni, sőt az további veszteséget generál. 

Tekintettel arra, hogy a társaság jelentős kintlévőséggel rendelkezik, így elsősorban 
arra kell törekedni, hogy az érintett fogyasztókkal a tartozások rendezése ügyében 
megállapodás születhessen. Az ügyvezetés a kintlévőségek beszedése érdekében a 
szükséges lépéseket megtette. 

Mindazonáltal jelenleg a társaság egyetlen bevételi forrását a Fejérvíz ZRt.-vel történt 
megállapodás alapján a Mány településre szolgáltatott vízmennyiség alapján fizeten-
dő bérleti díj jelenti, mely a jövő évtől várhatóan 3,6-4,2 millió Ft+Áfa összegben ala-
kul. 

Amennyiben a víziközművet új szolgáltatási területtel nem tudjuk bővíteni, úgy a Kft. 
fenti összegen felül más bevételre nem számíthat, melynek következtében a jogsza-
bály alapján a társaságot a jövőben más társasági formában (Bt., társulás) kell mű-
ködtetni. 

Fentiek alapján a jegyzett tőke csökkentése a jogszabályban előírt tőke megfelelést 
nem biztosítja, így annak leszállítása nem indokolt. 

Az előterjesztéshez mellékeljük a társaság 2012. I. félévről szóló beszámolóját és a 
könyvvizsgáló véleményét. 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 

Ferenczik István képviselő: A Kft. folyamatosan a kintlévőségekre hivatkozik.   
Ennek  behajtása az Önkormányzat feladata ? 

Dr. Tankó Károly polgármester: Nem az Önkormányzat kötelessége, a Kft. 
feladata, folyamatban van a kintlévőségek behajtása, de meg kellene állapodni, 
mindkét félnek engedni kellene, erre a Kft. nyitott. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 
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Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke csökken-
tésre vonatkozó 40/2012. (06. 7.) számú  határozat  4./ pontjának vissza-

vonásáról 

Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy: 

1. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.  jegyzett tőke csökkentésére 
vonatkozó  40/2012. (06. 7.)számú  határozat  4./ pontját visszavonja. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgál-
tató Kft.  taggyűlésén a taggyűlésnek javasolja a jegyzett tőke leszállításra vonatkozó 
döntés visszavonását. 

Határidő: taggyűlés időpontja 

Felelős: Polgármester 

6./ Csabdi közutainak téli síkosság mentesítésére történő pályázat kiírása                       
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének idén is gondoskodnia kell a téli 
hó eltakarításról, a közutak járhatóvá tételéről. 
A téli síkosság-mentesítésről a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok közül a 
Képviselő-testület a legjobb ajánlatot kiválasztva évente dönt. A pályázati felhívást a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi kábeltelevízióban tesszük közzé az 
alábbi szövegezéssel:   

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Csabdi községi 
közutakat érintő téli hóeltakarítás és síkosság mentesítési munkálatokra a 
2012/2013. évi téli időszakra. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20. 

A pályázat benyújtásának helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal 

A pályázatról további felvilágosítást: Dr. Tankó Károly  polgármester ad. 

A pályázatokat Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási ha-
táridő lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.” 

Bár az előterjesztésben a pályázat beérkezési határidejét november 20-ban jelöltük, 
meg végiggondolva az utóbbi évek szeszélyes időjárását, javaslom, hogy módosítsuk 
november 10-re 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatot megtárgyalni és határo-
zatot hozni szíveskedjék. 



 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 
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Csabdi közutainak téli síkosság mentesítésére történő pályázat kiírás 
elfogadásáról 

 

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

„Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Csabdi községi közutakat érintő téli hóeltakarítás és síkosság mentesí-
tési munkálatokra a 2012/2013. évi téli időszakra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november  10. 

A pályázat benyújtásának helye: Csabdi Község Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal 

A pályázatról további felvilágosítást: Dr. Tankó Károly polgármester 
ad. 

A pályázatokat Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a be-
nyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen bírálja el.” 

A pályázatot a helyi kábeltévében és a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján kell közzé tenni." 
 
 Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester a pályázati kiírás megjelentetéséért 

Határidő:  2012. november 1.    
 

7./ Fogorvosi ellátás  megállapodás módosítása.                                              
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester   

Mány és Csabdi községek területe közösen alkot egy fogorvosi ellátási körzetet. 
A fogorvosi rendelő kialakítása után dr. Izsák Okszánával a fogorvosi körzet végleges 
ellátására megállapodást kötött a két önkormányzat.   
Az OEP ügyintézője azonban azzal keresett meg, hogy a szerződést nem tudja elfo-
gadni, mert abban két hatályosulási dátum található, ezért ezt javítani kérte. 
Bár véleményünk szerint a szerződés 5. pontjából világosan kitűnik, hogy az első ha-
tály megállapítása a helyiség használatára vonatkozik, a 23. pontjában lévő meghatá-
rozás pedig a feladatellátásra, az OEP ragaszkodik a szerződés módosításához. 



Az előterjesztéshez mellékelem a fentiek figyelembevételével javított, valamint dr. 
Izsák Okszánával előzetesen egyeztetett szerződést, és kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy azt jóváhagyni szíveskedjék. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    4 fő képviselő van jelen)  az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 
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a 
fogorvosi feladatellátásra kötött szerződés módosításáról   

Csabdi Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy az Okszana Dental 
Bt. (2060 Bicske, Tószeg u. 27; képviseli: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között  területi 
ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására a Képviselő-testület által 
jóváhagyott feladatellátási szerződést a következők szerint módosítja: 

„FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
  
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 
67., képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község 
Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság u. 44., képviseli: Dr. Tankó Károly 
polgármester), mint Megbízó, valamint az Okszana Dental Bt. (2060 Bicske, Tószeg 
u. 27.), képviseli: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között a területi ellátási 
kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására, a mai napon, az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2012. július 24- én  területi ellátási 
kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátására feladatellátási szerződés jött 
létre. 
 
2.  Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 5. pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
„5. A helyiségbérleti szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szólhat, amely 
– határozott idejű szerződéskötés esetén – a határozott idő leteltével meghosszab-
bítható. 
 
3. Alulírott Szerződő felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratuk-
kal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Polgármester 



  
Dr. Tankó Károly polgármester:  Kérem a képviselőket, akinek közérdekű beje-
lentése van tegye meg. 
 
Tóth Mihály képviselő: A lakosság köréből olyan jelzéseket kaptam, hogy a régi 
lomtalanítási rendszer jobbnak tartották mint a mostanit. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Korábban a testület  így fogadta el a rendszert. 
Vasztélypuszta vonatkozásában elzárkóznak a szelektív gyűjtéstől. Csak külön díj el-
lenében bővítene a szolgáltató. 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt a polgármester úr megköszönte a megje-
lenést és bezárta az ülést. 
 

Kmf. 
 
 

Dr. Tankó Károly                                             Dr. Petrin László 
polgármester                                                      körjegyző    

 


