
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-
én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli 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  

Dr. Nándorfi Zoltán    képviselő  

Molnárné Szegedi Irén  képviselő  

Tóth Mihály    képviselő  

Tanácskozási joggal meghívott: 

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 6 fő 
jelen van. A mai napi rendkívüli ülést azért hívtuk össze, mert mint ismeretes 
településünk általános iskolájának az állami intézményfenntartói beolvadása 2013. 
január 1-jével megtörténik, és ugyan a 2012. szeptember 25-i testületi ülésen 
szavazott a testület az iskola üzemeltetésének átadásáról és 61/2012.(IX. 25) számú 
határozatba foglalta a szándéknyilatkozatát, de a tankerületi vezetőnek és a bicskei 
jegyző asszonynak is az a véleménye, hogy döntésünket meg kell erősíteni a testület 
által. Ezen kívül napirendre kell venni még két rövid határidejű kérdést: a házi- és 
gyermekorvosi feladatellátást és a vízközmű-vagyonról szóló elvi döntést, - így állt 
össze a mai 3 napirendi pontunk. A képviselők megkapták a meghívójukat, rövid idő 
állt a rendelkezésetekre, de bízom benne, hogy mindenki megismerkedett a benne 
foglaltakkal. 

Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására. 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál 6 fő képviselő volt jelen) határozathozatal mellőzésével az alábbi 
napirendet fogadta el. 
 

 



1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmény állami 
fenntartásba történő átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

2./ Önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
alapellátással kapcsolatos kötelező feladatának ellátása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3./ Vízközmű vagyon- átadás. Elvi döntés 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Dr. Tankó Károly polgármester ismerteti az  1./ napirendi pontot: 

A fenntartói jogok Csabdi Község Önkormányzat részéről a Vértes Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás (továbbiakban Kistérség) felé már korábban 
átadásra került, tehát a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KIK) 
felé most a fenntartói jogot a Kistérség fogja átadni. A megállapodásban azonban 
vagyonnal kapcsolatos kérdések is vannak. Mivel vagyoni jogokat a képviselő-testület 
gyakorolja, ezért szükséges most erről döntenünk. Kérem azon pontok figyelmen 
kívül hagyását, amelyek ránk nézve nem relevánsak (pl.:gépjárművek átadása, stb), 
mivel a megállapodást a KIK a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
állította össze, ezért rajta módosítani nem lehet. Arról kell most döntenünk ami 
vagyoni szempontból érint minket. 

Dr. Petrin László körjegyző: A megállapodás szövegtervezete analóg módon 
változtathatatlan, mint volt a járási hivatal létrehozásával kapcsolatos  megállapodás 
szövege. A lényeg a mellékletekben van, ami részletesen tartalmazza a használatba 
adásra kerülő ingó és ingatlan vagyont.  A mellékleteket  (15 db) elektronikusan kell 
kitölteni és CD-re lementve kell eljuttatni a tankerületi igazgató részére. 
Adminisztratív számadatokat tartalmaz, mint az épülettel, mind a benne tanuló 
illetve dolgozók létszámától, a tárgyi eszközökig, gyakorlatilag  egy státuszfelmérés a 
jelenlegi helyzetről. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Még annyit szeretnék az elhangzottakhoz 
hozzáfűzni, hogy van pár nyitott kérdés, amit később külön megállapodásban kell 
rögzítenünk a KIK-kel. Jelenleg az önkormányzat karbantartójának az iskolában a 
kazánház a műhelye, illetve az iskola területén is jelenleg Ő végzi a karbantartást a 
közfoglalkoztatásúakkal együtt. A másik nyitott kérdés a könyvtár helyzete. Ott van a 
községi könyvtár, és a mozgó könyvtári feladatokat is onnan látjuk el. Ezért 
valamilyen megállapodást kell előkészíteni, az intézményfenntartó központtal, hogy a 
ezek a jövőben hogyan tudnak tovább zökkenőmentesen működni. Biztos van olyan 
előírás, hogy az iskolának milyen módon kell pl. a könyvtári ellátást biztosítani. 
Ehhez valószínűleg javaslatot tehetünk majd arra nézve, hogy mi milyen módon 
tudjuk ellátni az épület karbantartását, illetve a könyvtári munkát hogy képzeljük el. 
A megállapodás tervezet megszületését követően fog  a testület döntést hozni a nyitott 
kérdésekről.  



A Polgármester a döntés előtt 10 perc szünetet rendel el, mert a Jegyző Úr 
halaszthatatlan ügy miatt 17.35 órakor  elhagyta a helységet.  

A Jegyző Úr 17.45 órakor ismét visszatért a teremben, így a Polgármester úr az  ülés 
folytatásáról dönt.  

Dr. Petrin László körjegyző: Annyi hozzáfűznivalóm van még, hogy a  
megállapodás az ingyenes használatba adásról szól, nem tulajdonba adás történik, 
vagyis nem jön létre elidegenítés. Minden marad az önkormányzat tulajdonában, csak 
ingyenes használati jog átadása történik az állam részére. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Arról szeretném még tájékoztatni a testület 
tagjait, hogy az önkormányzat részéről történő bármilyen, az iskola területén  
szervezésre kerülő rendezvények esetén - mivel saját tulajdonban marad az épület-, 
csak egyeztetési kötelezettségünk van a tankerületi igazgatóval. Ő egyébként ilyen 
esetben vétőjoggal rendelkezik, amit nyilván nem fog a falu rendezvényei esetében 
felhasználni. 

Ha nincs a képviselőtársaknak egyéb kérdése, hozzászólása, akkor javaslom, a 
megállapodás elfogadását. Aki egyetért kérem kézfeltartással jelezze.  

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

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

88/2012. (XII. 11.) számú határozata 

az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmény állami 
fenntartásba történő átadásával kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ  és Csabdi Község 
Önkormányzata között kötendő – a  köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény  alapján – az előterjesztés  mellékletét képező megállapodást annak 
mellékleteivel és teljességi nyilatkozatával együtt aláírja. 
 
Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Az előterjesztés mellékletei: 

1-15. sz. melléklet- Megállapodás mellékletei 

− Teljességi nyilatkozat 



 

2./ napirendi pont: 

Az Önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
alapellátással kapcsolatos kötelező feladatának ellátása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Petrin László körjegyző: A háziorvos és a házi gyermekorvos előzmény 
szerződéseit anno Bicske Város Önkormányzat polgármestere kötötte meg, de az nem 
csak Bicskére volt kiterjesztve a megállapodás tartalma szerint, hanem Csabdi község, 
Mány , Óbarok településekre is. Bicske már meghozta a döntést, így értelem szerűen a 
többi község önkormányzat polgármestere is alá fogja írni azt az egy szerződést. Nem 
keletkezik külön 3 vagy 4 szerződés. A szerződést Dr. Kelemen ügyvéd úr állította 
össze és minden polgármester a testületi felhatalmazás alapján írja alá – ez év 
januárjától hatályba lépett jogszabályok alapján módosított-, feladatellátási 
szerződést. 

Dr. Tankó Károly polgármester: Az OEP 2012. december 15-ig írt elő 
felülvizsgálati határidőt, ezért megvizsgálták az összes meglévő szerződéseket és 
kijavították az aktuális jogszabályoknak megfelelően. A lényeg, hogy a gyakorlatban 
semmi nem fog változni, csak jogszerű szerződés lesz az ellátás hátterében. 

Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? Akkor javaslom, a megállapodás 
elfogadását. Aki egyetért kérem kézfeltartással jelezze.  

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

 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

89/2012. (XII. 11.) számú határozata 

az Önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
alapellátással kapcsolatos kötelező feladatának ellátásáról 

Csabdi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a háziorvosokkal, a gyermekorvosokkal és fogorvosokkal a fennálló hatályos 
feladat-ellátási szerződéseket akként módosítja, hogy azok az önálló orvosi 
tevékenységről szóló módosított 2000. évi II. törvénynek megfeleljenek. 

2. azon háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok tekintetében, akiknek a 
területi ellátási kötelezettsége túlnyúlik Csabdi közigazgatási határán – 
többoldalú szerződést köt az érintett települések önkormányzatainak 



bevonásával, hogy a praxisjoghoz tartozó engedélyben meghatározott körzet 
egysége megmaradhasson. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező 
alapellátáshoz tartozó feladat-ellátási szerződések módosítását aláírja. 

4. Elrendeli a képviselő-testületi döntés, valamint a megkötött szerződések 
haladéktalan megküldését a működést engedélyező hatóság számára.  

 

Határidő: 2012. december 14. 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 

 
3. napirendi pont 
 
 Vízközmű vagyon- átadás. Elvi döntés 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

Dr. Tankó Károly polgármester: Most egyelőre csak elvi döntést kell hoznunk a 
tekintetben, hogy milyen módon szeretnénk vízközmű vagyont tulajdonunkba venni. 
A döntésünk után a Fejérvíz Zrt. annak megfelelően fogja a megállapodást 
előkészíteni, amit majd újra tárgyalni fog a testület. Két lehetőség van. Vagy ostott 
vagy osztatlan közös tulajdonban vesszük át a közművagyont, amely műszakilag a 
Bicskei hálózattal egységet alkot.  

Dr. Petrin László körjegyző: A vagyonelemnek a Csabdira eső 9,2%-os tulajdoni 
aránya oly kicsi, hogy önállóan működésképtelen. 

Dr. Tankó Károly polgármester: A vízdíj meghatározása a jövőben kikerül az 
önkormányzat hatásköréből, az központilag kerül megállapításra. Sok szempontból 
vizsgálható a kérdés, de szerintem mindenkinek jobb az egységben történő tovább 
működtetés. 

Dr. Petrin László körjegyző: Eszerint az elvi döntés alapján a Fejérvíz Zrt.  
elkészíti a vagyonkezelői szerződést, a részleteket, pedig majd akkor lehet átbeszélni. 

Dr. Tankó Károly polgármester: A Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése? 
Akkor javaslom, az elvi döntés meghozatalát. Aki egyetért kérem kézfeltartással 
jelezze.  

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

 



Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

   90/2012. (XII. 11.) számú határozata 
 

víziközmű vagyon-átadásról elvi döntés meghozatala 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 
 
1. elviekben hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 01.-től Bicske és Csabdi települések 
vízellátó rendszere osztatlan közös tulajdonként, lakosságszám arányában Bicske 
Város Önkormányzata részére 90,8 %-ban, Csabdi Önkormányzata részére 9,2 %-ban 
kerüljön tulajdonba az önkormányzatok vagyonnyilvántartásába.  
 
2. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonos törvényben meghatározott jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében a képviseletet a nagyobb 
lakosságszámmal rendelkező tulajdonos, Bicske Város Önkormányzat lássa el. 
 
3. a vízellátó rendszer esetében az üzemeltetés módját 2013. január 1-től bérleti 
üzemeltetési szerződés keretében kívánja biztosítani. 
 
4. a szennyvíz csatornahálózat és tisztító telep üzemeltetését 2013. január 1-től 
továbbra is bérleti- üzemeltetési szerződés keretében kívánja megoldani.  

 Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

A napirendi pontok megtárgyalását követően közérdekű bejelentés, észrevétel nem 
volt.  

A polgármester úr megköszönte a részvételt és 18.30 órakor bezárta az ülést. 

 

kmf. 

 

 

Dr. Tankó Károly                       dr. Petrin László 

polgármester                                 körjegyző 

 
 


