
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december    
20-án 17.30 órakor kezdődő, soron következő nyílt 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    

                                         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 6 fő 
jelen van. 

Radovics Károly képviselő  jelezte, hogy később érkezik az ülésre. 

Javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi  pontok elfogadására. 
 
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./ 2013. évi Munkaterv elfogadása 
     Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 



4./Tájékoztató a körjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről 
     Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
5./A Körjegyzőség teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
6./Körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyása                                                                                        
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester   

7./Döntés az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására 
kötött társulási megállapodás megszüntetéséről                                                                                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

8./ Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű 
vagyonátadása és végelszámolásának megindítása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

9./ Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
                                                                                                                                                                      
10./ Gyógyszertári pályázat támogatása 
     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: 

- az aprítógép megérkezett, fedett biztonságos helyen – a Bicskei Gazdasági szervezet 
telephelyén  -  tároljuk, 

– a mozgó könyvtár részére 2 db számítógép és 1 db nyomtató került beszerzésre 
350.000.- Ft értékben, 



– Az ÖNHIKI II. ütemére benyújtott  pályázat során 9,4 millió forintot kaptunk, 
ez most nagyon jól jön az óvoda fejlesztéshez, 

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

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

3./ 2013. évi Munkaterv elfogadása 
     Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Radovics Károly képviselő 17.45 órakor megérkezik az ülésterembe, így 
a képviselő-testület  létszáma 7 főre emelkedik. 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A testületi munka hatékonyságának érdekében éves munkatervet és jogalkotási prog-
ramot állítottunk össze a 2013. évre. A Munkaterv (amelynek része a jogalkotási prog-
ram) az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szíveskedjenek előterjesztésemet 
megvitatni, és döntésüket meghozni. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

91/2012. (XII. 20.) számú határozata 

a 

2013. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról 

  

Csabdit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező 2013. évi munkatervét és a 2013. évi jogalkotási programot elfogadja. 

  

Felelős:                       Dr. Tankó Károly   polgármester 

Közreműködik:         Körjegyző 

Határidő:                   folyamatos 

  

4./napirend: 



 
Tájékoztató a körjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 

A körjegyző teljesítményének értékelése a korábban meghatározott alábbi teljesít-
ményértékelési célok, valamint a teljesítménykövetelményében foglaltak alapján tör-
tént meg: 

Általános teljesítményértékelési célok: 

   A Képviselő- testületek  munkatervében megfogalmazottak valamint a Képviselő- 
testületek és szerveik határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek 
betartása, betartatása. 

 Kiemelt célok továbbá: 

-    az új Önkormányzati Törvényből, valamint a közigazgatás átalakításából 
adódó feladatok végrehajtása; 
-    a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása; 
-    a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő el-
látása. 

  

Teljesítménykövetelményben foglaltak: 

  

a.)   A Körjegyzőség munkájának hatékony szervezése. 

b.)   A Képviselő- testületek üléseinek szervezése, az előterjesztések törvényességi el-
lenőrzése. 

c.)    A költségvetés törvényes, hatékony előkészítése és ellenőrzése. 

d.)   Körjegyzőség térségi súlyának növelése. 

e.) Az új Önkormányzati Törvényből, valamint a közigazgatás átalakításából adódó 
feladatok. 

  

Fentiekre figyelemmel értékeltem a körjegyző 2012. évi teljesítményét. 

 

A Körjegyzőség munkájának szervezése 2012. évben megfelelő hatékonyságú volt. A 
Polgármesterek által kért intézkedések gyors, hatékony előkészítése, végrehajtá-
sa  nagyrészt megvalósult, amennyiben az a Körjegyzőség munkatársain és nem külső 
körülményeken múlott. 

  

 



 

A Körjegyzőség munkaszervezeti feladatainak koordinálása érdekében a körjegyző  a 
2012. évben rendszeresen tartott kirendeltségenként munkamegbeszéléseket a ki-
emelt feladatok hatékony végrehajtása érdekében. 

  

A költségvetési rendeletek törvényi határidőre elkészültek az önkormányzati intéz-
ményekkel és egyéb partnerekkel történő korrekt egyeztetés alapján. 

  

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében a körjegyző által írt egyik 
önkormányzati rendeletet sem semmisítette meg. A Kormányhivatal egyetlen esetben 
sem tett írásos törvényességi észrevételt a körjegyző intézkedéseivel, az általa elkészí-
tett határozatok és rendeletek formai és tartalmi vonatkozásaival szemben. A Kor-
mányhivatalnál és Bíróságnál egyetlen esetben sem indult jogorvoslati eljárás  a Kör-
jegyzőség érdemi döntéseivel szemben. 

  

A körjegyző szakmai fórumokon történő részvételével, a Kormányhivatallal kialakított 
jó munkakapcsolatával, szakmai publikációjával, a kistérségben kifejtett szakmai te-
vékenységével és a hét településből álló Szociális intézményfenntartó társulás felcsúti 
székhellyel történő megszervezésével, létrehozásával növelte a Körjegyzőség jó hírne-
vét, valamint térségi súlyát. 

  

A fentiek alapján dr. Petrin László körjegyző 2012. évi tevékenységét kivá-
lóan alkalmas minősítéssel  értékelem. 

Kérem a képviselő-testületet fogadja el a Körjegyző Úr  tevékenységéről készült érté-
kelést. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta:  

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

92/2012. (XII. 20.) számú határozata 

                               A körjegyző 2012. évi teljesítményértékeléséről 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Petrin László körjegyző 2012. 
évi tevékenységét kiválóan alkalmas minősítéssel  értékelte . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 



 

5./napirend: 

A Körjegyzőség teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról                                                          
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző  

 Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2012. február 29. napjáig volt 
hatályban, melynek értelmében a helyi önkormányzatnál a jegyző, a Képviselő- testület által 
megjelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értéke-
léséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokat évente előre meg kell határozni. 

A fent részletezett, hatályát vesztett szabályozás szerint a teljesítménykövetelmények alapját 
képező célokról a Képviselő- testületnek kellett döntenie. 

 A 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az 
alábbiak szerint rendelkezik: 

„(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).” 

„(3) Legalább négy teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő 
minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.” 

A hivatkozott szabályozást a Kttv. 1. § e) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képvi-
selő- testületének hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell. 

  

A fentiekből megállapítható, hogy 2012. március 1-je után is a munkáltatói jogkör gyakorlója 
változatlanul az előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési jogkör-
ében eljárva végzi a teljesítményértékelést. 

  

A teljesítménykövetelményekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás jelenleg nem határozza 
meg, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő- testületnek kell 
döntenie. 

A teljesítménykövetelmények meghatározására, az eljárás lefolytatására vonatkozó Kormány-
rendelet megjelenése 2013. január hónapban várható, ezért javasolom a Képviselő- testület-
nek, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a 2013. februári ülésén hatá-
rozza meg.  

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



 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

93/2012. (XII. 20.) számú határozata 

 a Körjegyzőség teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról  

 Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körjegyzőség  teljesít-
ménykövetelményeinek alapját képező célokról szóló előterjesztést a 2013. februári ülésén 
tárgyalja meg.  

 Határid ő: 2013. február 

Felelős: Körjegyző 

 

6./napirend: 

Körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyása                                                                                        
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly  polgármester     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Petrin László körjegyző  meghívásos kiválasztás alapján  2013. január 1-jétől a Bicskei 
Járási Hivatal hivatalvezetője lesz.  A  Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 2012. decem-
ber 17-én,  adta át a kinevezési okmányokat a számára.  Ebből adódóan szükségessé vált a 
körjegyzői állás pályázati kiírása. A pályázatok elbírálására 2013 január 2-án kerül sor az 5 
település polgármesterének részvételével, az új törvény szerint nem a Képvisleő-testület dön-
tési jogköre a jegyző megválasztása.  A pályázati kiírásnak a szövegét az alábbiakban terjesz-
tem elő elfogadásra. (Előterjesztés melléklete) 

Tisztelettel kérem előterjesztésem megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

94/2012. (XII. 20.) számú határozata 

  

Körjegyzői állás pályázati kiírásának jóváhagyásáról    



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Felcsút- Alcsútdo-
boz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége körjegyzői állá-
sának pályázati kiírását az alábbiak szerint fogadja el:  

 
 

Felcsút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, Alcsútdoboz Kö-
zség Önkormányzatának Képviselő- testülete, Csabdi Község Önkor-

mányzatának Képviselő- testülete, Tabajd Község Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete a 
  

 „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetnek 

 
Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősé-

ge 
  

körjegyzői állásának betöltésére 
  
A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek 
Körjegyzősége 

Székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 75. 

Kirendeltségek: 

8087 Alcsútdoboz,  József Attila u. 5. 

2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. 

8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. 

 

Ellátandó feladatok: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. §-ában, valamint az 
egyéb jogszabályokban a jegyző (körjegyző) részére meghatározott feladatok és hatás-
körök ellátása a Körjegyzőség illetékességi területén.  



  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége vezetése, 
munkájának szervezése, irányítása, a Körjegyzőség vonatkozásában a munkáltatói 
jogkör gyakorlása, képviselő-testületek, bizottságok és polgármesterek munkájának 
 
segítése, a  képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 
kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása, a polgármesterek hatáskörébe tartozó ál-
lamigazgatási döntések előkészítése és végrehajtása. 
  
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 22,5  fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvise-
lők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény  rendelkezései az irányadók.  
  
Pályázati feltételek: 

♦ Magyar állampolgárság 

♦ Cselekvőképesség 

♦ Büntetlen előélet 

♦ Állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okleveles 
közigazgatási menedzser szakképesítés 

♦ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat 

♦ Közigazgatási- vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizott-
ság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos 
fokozat alapján adott mentesítés. 

♦ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása 
  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  
¤ Legalább 5 év  jegyzői gyakorlat 
  
¤ További  felsőfokú képesítések megléte 
  
¤ Pályázatírói- és projektmenedzseri gyakorlat 
  
¤ Számítógép-felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet, stb.) 
  
¤ B kategóriás jogosítvány 
  
¤ Saját személygépkocsi 
  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
  
♦ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredetit kérjük becsatolni) 

 

 

♦ részletes fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal 

♦ iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata 

♦ nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában 
résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul 

♦ nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 

♦ nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásá-
hoz 
  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
  
A munkakör legkorábban 2013. január 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 30. (postai feladási bé-
lyegző kelte). 
  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Lőrinc polgármes-
ter nyújt, a 22/594- 036-os telefonszámon. 
  
A pályázatok benyújtásának módja: 

Kizárólag postai úton, a pályázatnak Felcsút Község Önkormányzat, Mészáros Lőrinc 
polgármester, 8086 Felcsút, Fő u. 75. címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…….., valamint a 
munkakör megnevezését: Körjegyző. 
  
A pályázati eljárás, elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa polgármesterei bírál-
ják el.  
  
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   

¤ Felcsút Község Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.felcsut.hu) 2012. de-
cember 20. napján. 

¤ Felcsút Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján. 



¤ Alcsútdoboz Települési Önkormányzat hivatalos honlapja (www.alcsutdoboz.hu) 
2012. december 20. napján. 

¤ Alcsútdoboz Települési Önkormányzat  hirdetőtáblája 2012. december 20. napján. 

¤ Csabdi Község Önkormányzat  hirdetőtáblája 2012. december  20. napján. 

¤ Tabajd Község Önkormányzat hivatalos honlapja (www.tabajd.hu) 2012. december 
20. napján. 

¤ Tabajd Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2012. december 20. napján. 

¤ Vértesacsa Község Önkormányzat hivatalos honlapja (www.vertesacsa.hu) 2012. 
december 20. napján. 

¤ Vértesacsa Község Önkormányzat  hirdetőtáblája 2012. december 20. napján. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

7./napirend: 

Döntés az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására kötött 
társulási megállapodás megszüntetéséről                                                                                                                              
Előterjesztő: Dr. Petrin László körjegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mór Városi Önkormányzat, valamint Mór és Bicske körzetközpont városok vonzáskörzetében 
működő települési önkormányzatok 2002. február 28. napján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 41.§  (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve társulási megállapo-
dást kötöttek a honvédelemről, a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben a polgármester és a jegyző 
számára meghatározott, a polgármesteri hivatalra háruló honvédelmi igazgatási feladatok ellá-
tására. 

 

Társulási Megállapodásban meghatározott honvédelmi igazgatási feladatokat a Mór Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala állományába kinevezett köztisztviselő látta el, melynek 
költségeihez a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járultak hozzá. 

  

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosítása a 27. 
§-ban rendelkezik arról, hogy a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, 
valamint a fővárosi kerületekhez igazodik. A fennmaradó honvédelmi feladatok ellátása külön 



jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező közbiztonsági referens közreműködé-
sével fog történni, kinek személyéről a polgármester dönt. 

  

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény 2. § (4) bekezdése értelmében: 

  

„2.§ (4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek 
által átvett vagy megszűnt államigazgatási feladat ellátására létrejött társulási megállapo-
dást az év utolsó napjával fel kell mondani. A társulás tagjai a települési önkormányzatnak a 
társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni.” 

  

Fentiek alapján a helyi szintű honvédelmi feladatok ellátására létrejött társulás fenntartása a 
továbbiakban nem lehetséges. 

  

A Társulási Megállapodás 14. pontja, valamint  a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 
szerint a társulási megállapodás megszüntetéséhez a társult tagok képviselő-testületeinek mi-
nősített többségű döntése szükséges. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javas-
latot fogadja el. 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

95/2012. (XII. 20.) számú határozata 

  

az egyes honvédelmi és helyi igazgatási feladatok ellátására kötött társulási megállapo-
dás megszüntetésének jóváhagyásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Móron, 2002. február 28. 
napján kelt, egyes honvédelmi helyi igazgatási feladatok ellátására létrejött Társulási Megál-
lapodás - a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. 



törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, figyelemmel a Társulási Megállapo-
dás 14. pontjára – 2012. december 31-ei hatállyal történő megszüntetését jóváhagyja.   

Határid ő: azonnal 

Felelős: Polgármester (a határozat megküldéséért) 

 
8./napirend: 
 
 Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű 
vagyonátadása és végelszámolásának megindítása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján 
víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tar-
tozhat. A hivatkozott jogszabály 79. § (1) bekezdése értelmében az a víziközmű, 
amely gazdasági társaság tulajdonában áll 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tu-
lajdonába kerül. A tulajdonjog nevezett törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdon-
joghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át. 

  

Fenti törvény alapján a Képviselő-testület a 310/2012. (XI. 29.) számú határozatában 
elvi döntést hozott Bicske és Csabdi települések vízellátó rendszerének osztatlan kö-
zös tulajdonként történő vagyonnyilvántartásba vételéről. Mindazonáltal a Bicske-
Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló víziközmű vagyonát-
adásáról is határozni szükséges. 

  

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű rendszernek 
képezi részét, amelynek több ellátásért felelőse is van, őket az átháramló tulajdon a 
már tulajdonukban lévő vagyoni érték arányában illeti meg. 

  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9.§ (3) bekezdése alapján az 
érintett önkormányzatoknak arról is szükséges határozni, hogy melyik önkormányza-
tot bízzák meg - a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek tel-
jesítése érdekében – a képviseletükben eljáró felelősként. Tekintettel arra, hogy Bics-
ke település rendelkezik nagyobb lakosságszámmal, így célszerű a képviseletet Bicske 
önkormányzatának ellátni. A víziközmű-rendszer tulajdonosai az ellátásért felelős e 
törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő indo-
kolt költségeket – eltérő megállapodás hiányában – víziközmű-rendszeren fennálló 
vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik. 



  

Fentiek alapján a Bicske-Csabdi-Mány Kft. tulajdonában álló víziközművet 2013. ja-
nuár 01. nappal át kell adni a tulajdoni hányad arányában a tulajdonos önkormány-
zatoknak, melyhez mind három tulajdonos önkormányzat döntése szükséges. 

  

Javasoljuk nevezett víziközművet 2013. január 01-től bérleti üzemeltetési formában 
üzemeltetni, melyhez a szerződésmódosítás tervezetet a Fejérvíz ZRt. 2013. március 
31-ig elkészíti. 

Tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más 
tevékenységet nem lát el és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb 
mint felére csökkent, így  határozni szükséges a társaság végelszámolásának me-
gindításáról is. A taggyűlés a 10/2012. (XI.28.) Taggyűlési határozatában döntött a 
végelszámolás 2013. január 01. nappal történő megindításáról és végelszámolónak 
Ádámné Bacsó Erikát jelölte ki. 

Kérem a képviselő.-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést. 

A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

96/2012. (XII. 20.) számú határozata 

  

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

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  

1. hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 01.-től a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Kft. víziközmű rendszere, a Fejérvíz ZRt. által 2012. évben végzett beruhá-
zások tulajdonjogával együtt osztatlan közös tulajdonként, tulajdoni hányad arányá-
ban Bicske Város Önkormányzata részére 76,61 %-ban, Mány Község Önkormányzata 
részére 15,46 %-ban,  Csabdi Község Önkormányzata részére 7,93 %-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 lakosság-
számmal rendelkező tulajdonos, Bicske Város Önkormányzat lássa el. 

 3. a vízellátó rendszer esetében az üzemeltetés módját 2013. január 1-től bérleti üze-
meltetési szerződés keretében kívánja biztosítani. 

 4. tekintettel arra, hogy a Kft. a víztermelési és szolgáltatási feladatokon túl más te-
vékenységet nem lát el és a társaság tőkéje veszteség folytán a törzstőke kevesebb 
mint felére csökkent, így  elhatározza a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Kft. végelszámolását és végelszámolóként Ádámné Bacsó Erikát jelöli ki. A végelszá-
molás kezdő időpontja 2013. január 01. 

Felelős:         polgármester 

Határidő:      azonnal 

  

9./napirend 
 
Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása 
      Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 

  

Az Önkormányzat és a Saubermacher Bicske Kft.  között 2006. december 22-én az Önkor-
mányzat hulladékgazdálkodási feladatainak hosszú távú, környezetkímélő megoldása érdeké-
ben közszolgáltatási szerződés jött létre, melynek alapján az Önkormányzat megbízta az SB 
Kft.-t a közigazgatási területén a tulajdonosoknál rendszeresen keletkező, települési szilárd 
hulladék, szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtésével, szállításával, valamint elhelyezésével 
kapcsolatos közszolgáltatói feladatok jelen megállapodás szerinti ellátásával. A közszolgálta-
tási szerződés 2012. március 31..napján a határozott idő elteltével, egyszer már átmeneti idő-
re, 2012. december 31-ig már meghosszabításra került. Az új hulladékgazdálkodási törvény 
történt elfogadásával a hulladékgazdálkodás rendszere Magyarországon átalakításra kerül és 
az új jogszabályi környezetnek megfelelően kell majd közbeszereztetni és szerződni a tárgyi 
közszolgáltatási feladatok ellátására. Az átmeneti időszakra a jogszabályok lehetőséget adnak 
a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására. Ezért kezdeményezem, hogy a 2012. de-
cember 31. napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést újabb egy évre, a törvény adta 
lehetőségnek megfelelően 2013. december 31.-ig, változatlan feltételek fennállása mellett 
kerüljön meghosszabbításra.                                                                                       Kérem a 
Képviselő- testületet, hogy a mellékelt megállapodás aláírására hatalmazzon fel. 

Kérem a képviselő-testület döntését. 

 

Radovics Károly képviselő: Változhat-e év közben a szolgáltatás díja. Muszáj ne-
künk velük szerződni ? Drágán szállítanak. Meg kellene vizsgáltatni az áraikat. 



 
Dr. Tankó Károly  polgármester: Inflációval növelt  árat emeltek. Csak év fordu-
lóval lehet változtatni. A jövőben átalakul a piac. A Duna-Vértes köze hulladékszolgál-
tató Társulás tevékenységéről nem lehet átlátható képet kapni. A ZSÁMERT is elindí-
tott egy céget. Bicske városa is gondolkodik egy saját üzemeltetésű rendszer létreho-
zásán. 

Dr. Petrin László körjegyző: A jövőben egy központi árhatóság fogja megállapí-
tani az árakat. Az ár szempontjából mindegy kivel szerződünk, de  szem előtt kell tar-
tani kié lesz kedvezőbb az egyéb feltétel. 

 

Dr. Tankó Károly polgármester: kérem a képviselők döntését. 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú igen szavazattal (a 
szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határozatot hozta: 

 

Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

97/2012. (XII. 20.) számú határozata 

  

a hulladék szállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés átmeneti időre történő 
meghosszabbításáról    

  

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher Bicske 
Kft.  (2060 Bicske, Csákvári út 45.) közszolgáltatóval 2006. december 22-én létrejött és 2012. 
március 31-éig hatályos, majd átmeneti időre 2012. december 31-ig meghosszabított közszol-
gáltatási szerződést, a kötelező közfeladat folyamatos biztosításának érdekében, a törvény 
adta lehetőséggel élve 2013. január 1. napjától 2013. december 31-ig változatlan feltételek 
fennállása mellett meghosszabbítja.  

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

  

Felelős:      Polgármester, Körjegyző 

Határidő:  2012. április 20.                          

  

                                                                                                                                                         
10./napirend: 
 
 Gyógyszertári pályázat támogatása 



 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 2012. decemberében dr. Hartmann Mónika és Fésűs György megkereste önkormány-
zatunkat, hogy a 2006.évi XCVIII. számú törvény a gyógyászati-eszközellátás, vala-
mint gyógyszerforgalmazás általános szabályairól, a 41/2007. (IX.19) EÜM rendelete 
a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működé-
si, szolgálati és nyilvántartási rendje alapján az ÁNTSZ által kiírt pályázat alapján lé-
tesítene községünkben fiókgyógyszertárat. A pályázat várhatóan 2013.januárjában az 
Egészségügyi közlönyben kiírásra kerül. A pályázóknak a pályázat benyújtására 30 
nap áll rendelkezésre, amit az ÁNTSZ a kihirdetéstől számított 60 napon belül dönt 
és erről a nyerteseket értesíti. A nyertes pályázatóknak a közforgalmú gyógyszertára-
kat 2013.március- április hónapban kell megnyitniuk. A két alternatíva az üzemelte-
tésre, miszerint az önkormányzat által kialakított 25 m2-es alapterületű üzlethelyisé-
get bérleti díj + rezsi ellenében bérbe veszi, illetve a rendelkezésre bocsájtott helyisé-
get nyertes pályázat esetén bérlő a közforgalmú gyógyszertár megnyitását követő 12 
hónapon belül a műszaki tervdokumentáció alapján átépíti és megnyitja a fiókgyógy-
szertárat is. Nyitva tartását a településen működő orvosi ellátás rendelési idejéhez 
igazítják. Természetesen a településre vonatkozó szerződés tervezetek tartalmáról a 
képviselő-testület egy későbbi ülésen dönt. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elviekben dönt a fiókpatika létrehozásának 
tekintetében, úgy az üzemeltetési szerződés-tervezeti előkészületi munkákat meg-
kezdjük. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy   döntésüket meghozni szíveskedjenek. 

  

Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: irreálisnak tartom az elképzelést, kevés a lakos-
ságszám, közel van Bicske, ahol 3 gyógyszertár működik. Nekik  csak a létszám kell a 
pályázathoz. A költséget nem tudná kitermelni. 

 

Radovics Károly képviselő: akkor támogatom a megvalósulást, ha az önkormány-
zatnak ez nem kerül semmibe. Most kell dönteni, úgy kell előterjeszteni mit várunk 
tőle, konkretizálni az átalakítást, mely őt terheli + bérleti díjat fizessen. 

Ferenczik István képviselő: véleményem szerint kell ez a falunak. 

 

Tóth Mihály képviselő: Biztosítjuk a helyiséget, de saját költségén alakítsa ki úgy a 
helyiséget ami számára előírás. 

 



Dr. Tankó Károly polgármester:  Ez egy  üzleti vállalkozás. Ezt a lehetőséget meg 
kell adni. Javaslom, hogy 5 évre adjuk bérbe a helyiséget. A kialakítást a vállalkozó 
finanszírozza – lelakhatja, utána bérleti díjaz fizetne. Ezzel is bővülne egy szolgáltatás 
a településen. 

Megköszönöm a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Kérem szavazzunk. 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 egyhangú igen szavazattal,        
1 fő tartózkodásával  (a szavazásnál    7 fő képviselő van jelen) az alábbi határoza-
tot hozta: 

 

Csabdi  Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

98/2012. (XII. 20.) számú határozata 

fiókgyógyszertár létesítése Csabdi község területén elvi döntés 
  

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Polgármes-
tert felhatalmazza a 2006.évi XCVIII. számú törvény, valamint a 41/2007. (IX.19) 
EÜM rendelete a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógy-
szertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendje alapján fiókpatika telepítése 
kapcsán elvi döntésre hivatkozva, hozzájárulását adja az üzemeltetési szerződés elő-
készületi munkáinak megkezdésére. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   

 

Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt a polgármester úr megköszönte a megje-
lenést és 19.00 órakor bezárta az ülést. Mindenkinek  Békés Boldog Ünnepeket kí-
vánt. 

Kmf. 

 

Dr. Tankó Károly                                           Dr. Petrin László 

polgármester                                                      körjegyző    


