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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
soros, nyílt üléséről 

 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 
 

Az ülés időpontja:   2013. január 29. 17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Dr. Tankó Károly polgármester,  
      Ferenczik István képviselő 
      Molnárné Szegedi Irén  képviselő, 

                                                           Dr. Nándorfi Zoltán képviselő 
      Radovics Károly  képviselő, 
      Tóth Mihály  képviselő, 

 
Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András körjegyző  
 

Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget vizsgáló Bizottság tagja:  

                                                            Kalmár László      
       
Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 6 fő megjelenésével határozatképes. Lődy József alpolgármester jelezte 
távolmaradását. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
 
1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Előterjesztő: Polgármester 
 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
Előterjesztő:  Polgármester, Körjegyző, Költségvetési előadó  
 

3.) Megállapodás megvitatása a Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa 
községek önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

Előterjesztő:  Polgármester 
  Körjegyző 
 

4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának megvitatása 
Előterjesztő:  Polgármester 

Körjegyző 
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5.)  A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége  
megszüntető okiratának megvitatása 

6.) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 19/2012 (VII.17.) számú önkormányzati rendeletének hatályon 
kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Körjegyző 
 
7.)  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

8.) Térségi falunap előfinanszírozásáról döntése  
Előterjesztő: Polgármester 

 
9.)  A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társulási  
  megállapodásának jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
                 
10.) Kalmár László kérelme a Bánya út csapadékvíz-elvezetésének locsolási hasznosítása 
tárgyában 

Előterjesztő: Polgármester 
 

 
Dr . Tankó Károly polgármester:  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 23.§ (1) bekezdése alapján indítványozom, hogy a 
Képviselő-testület a 11.) napirendi pontnak a Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda 
pályázati fejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadása című előterjesztést továbbá 12.) 
napirendi pontnak a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű 
vagyonátadásáról és végelszámolásának megindításáról szóló határozat módosítása tárgyú 
előterjesztését sürgősséggel vegye napirendre és tárgyalja meg. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítvány napirendre vételéhez az 
SZMSZ 23.§ (1) bekezdése alapján minősített többség szükséges. Kérem döntésüket.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodásával határozathozatal mellőzésével a meghívó szerint napirendek közé a 
polgármester úr sürgősségi indítványban javasolt kiegészítésével az alábbi napirendek 
megtárgyalását fogadja el. 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása: 
 
1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

                            Előterjesztő: Polgármester 
 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
                            Előterjesztő: Polgármester,  Körjegyző, Költségvetési előadó                                                                               
 

3.) Megállapodás megvitatása a Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa községek 
önkormányzatai által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

                            Előterjesztő:  Polgármester, Körjegyző 
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4.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának megvitatása 
Előterjesztő:  Polgármester 

Körjegyző 
5.)  A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége  

megszüntető okiratának megvitatása 
                      Előterjesztő: Polgármester, Körjegyző                                                                 

6.) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes    
magatartásokról szóló 19/2012 (VII.17. számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül 
helyezéséről 
                         Előterjesztő: Körjegyző  

 
7.)  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
       Előterjesztő:  Polgármester 

    
8.) Térségi falunap előfinanszírozásáról döntése  

               Előterjesztő: Polgármester 
 

9.) A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társulási    
  megállapodásának jóváhagyása 

                            Előterjesztő: Polgármester 
                 
10.) Kalmár László kérelme a Bánya út csapadékvíz-elvezetésének  
        locsolási hasznosítása tárgyában 

                  Előterjesztő: Polgármester 
 
11.)  Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez tulajdonosi    
        hozzájárulás kiadása                                                                                                                
                            Előterjesztő: polgármester 
 
12.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadásáról és   
       végelszámolásának megindításáról szóló határozat módosítása 
                           Előterjesztő: polgármester 
 
1. napirendi pont: 
    Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről. 
    Előterjesztő: polgármester 
 
Dr . Tankó Károly polgármester:  
 

- A téli időjárási viszonyok miatt több esetben érkezett panasz az utak síkosságára 
vonatkozóan. Sajnos volt olyan eset amikor a hóeltakarító gép sem tudott a jegesedés 
miatt munkát végezni a kifogásolt, többnyire meredek és ezért veszélyessé vált  
útszakaszokon. A vállalkozótól sem lehet elvárni, hogy saját testi épségét vagy a gépét 
veszélyeztesse. Mivel -5 oC alatt a sózás is eredménytelen, ezért ezekben az esetekben 
a vállalkozónak meg kellett várni, míg az idő kissé enyhült, majd hatékonyan és 
kockázatmentesen el tudta végezni munkáját. A síkosság-mentesítés rendje a 
következő: elsőként a fő és gyűjtő utak, majd a mellékutcák kerülnek sorra és csak ezt 
követően lehet a külterületet tisztítani. Takarékossági okokból minden utat csak egy 
nyomon tisztíttatunk, lehetővé ezáltal a biztonságos közlekedést. A jövőre vonatkozóan 
egy hóeltakarítási terv kidolgozását javaslom. 
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- Megtörtént a Kazán-program keretében vásárolt aprítógép átadása, amely egyelőre a 

Bicskei GESZ telephelyén bérelt garázsban került elhelyezésre. Forgalomba helyezése 
folyamatban van. 
 

- A vasztélypusztai lakosok közbenjárásunkat kérték azért, hogy a Bicskéről 17.05 
órakor induló autóbusz Vasztélyra is menjen ki, mivel ezáltal sokak számára könnyebb 
lennea munkából, iskolából való hazajutás. A kérést továbbítottuk a járatot üzemeltető  
ALBA VOLÁN felé, akik válaszukban a felettes szervhez irányítottak. A kérelem 
továbbítása a mai napon megtörtént. 

 
- Tálai István Csabdi, Szabadság utca 59. számú ingatlanán föld alatti üreg szakadt be 

a gázreduktor csatlakozásánál. Akárcsak korábban most is valószínű, hogy korábban 
a Szabadság utcában keletkezett csőtörés következménye volt a mostani üreg 
beszakadás is. A Fejérvíz Zrt. szakemberei elismerték, és kijavították a hibát.  

 
- A XIII. Doni emléktúra útvonalában szerepelt Vasztélypuszta is. A jelzett időpontban 

kimentünk a helyszínre, a menet rendelkezésére bocsátottuk a Kultúrházat, ahol 
elfogyaszthatták ebédjüket és innen indultak tovább. Készítettem fényképeket, melyek a 
csabdi.eu honlapon megtekinthetők. 

 
Kérem, ha valakinek  észrevétele, hozzászólása van, tegye meg:  
 
 
Tóth Mihály képviselő: 

-  A havazást követően több esetben jártam a Pilisben: csak a főutak voltak letakarítva. 
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő:  

- A Béke utca járható volt és a szemétgyűjtő gépjármű mégsem jött fel. Ez az idei évben 
már harmadszor fordult elő. Ezt kompenzálják a díjban? Jelezni kell feléjük. 

  
Megköszönöm a hozzászólásokat. Kérem a képviselőket fogadják el a két ülés között eltelt 
időszakról szól beszámolót. 
 
 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogadta a 
Polgármester beszámolóját a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 

2.) napirend:  
    Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
   Előterjesztő: Polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
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Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az Országgyűlés előző évi törvényalkotási 
sorozata Magyarország gazdasági rendszerét új alapokra helyezte. Az önkormányzati 
költségvetés tervezése erre az évre gyökeresen átalakult, és az eddigi normatív finanszírozás 
helyett feladatfinanszírozás alapján határozható meg a költségvetés bevételi oldala.  

Az önkormányzati költségvetés első fordulós tárgyalásához a csatolt anyagot előterjesztésem 
mellékleteként megküldtem. A jogszabályi keretek változásai, a fejlesztési célok, a konkrét és 
tervezhető bevételek és kiadások figyelembe vételével, a korábban elfogadott költségvetési 
koncepció alapján határoztuk meg a főbb keretszámokat.  

Amennyiben a Tisztelt Képviselők a csatolt rendelet-tervezetben megállapított keretszámokat 
jóváhagyják, illetőleg azok módosításáról megegyezésre jutnak, úgy a költségvetés második 
fordulós tárgyalásakor a költségvetés elfogadására kerülhet sor. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2013. évi költségvetés beterjesztésének 
határideje 2013. február 15. napja, melynek az első fordulós tárgyalással eleget teszünk. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására. 
 
Dr. Sisa András körjegyző:  
 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy a közös hivatal költségvetése is jól alakult. A jövő 
héten lesz az együttes képviselő-testületi ülés. Addig ezt sem tudjuk elfogadni, majd ezt 
követően tartunk ismét ülést, melyen tárgyalva lesz a végleges költségvetés. 
 
Radovics Károly képviselő: 
 -   Az elmúlt években jelentős kiadás volt az iskolafenntartó-társulási hozzájárulás. Ez most 
már nem terhel bennünket.  
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

- Tájékoztatásul kiegészítve, és a következő napirendnek kicsit elébe menve el kell 
mondani, hogy az eddigi iskolai karbantartó munkaköre is megváltozik, fele 
munkaidejét nálunk, másik felét az iskolában tölti le, ennek értelmében a 
munkadíjának a felét a KIK állja, felét az Önkormányzat. 
 

-  Egy könyvtárosi állás pályáztatás is folyamatban lesz, mivel az iskolai – községi 
könyvtárosi munkát pedagógus látta el eddig térítésmentesen. Szeptember 1-től csak 
szakirányú végzettséggel lehet ezt a munkakört betölteni. Amennyiben a főállású 
munkakör betöltésre kerül, itt is fele-fele arányban osztozik a két intézmény – az 
önkormányzat és a KIK – a bér vonatkozásában. A könyvtáros feladata lenne továbbá 
honlap és helyi újság szerkesztése. Ez lefedne egy főállású munkakört. 

 
- A Polgármesteri Hivatalt riasztó berendezéssel szeretnénk ellátni, mivel elég sok nagy 

értékű berendezéssel van felszerelve, és az aprítógép is itt lenne tárolva. A kerítés 
építését is be kell tervezni. 

 
Ferenczik István képviselő:   

- Kérdésem, hogy a Csabdiért Közalapítványt támogatjuk-e, vagy megszűnik? 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

- A következő képviselő-testületi ülésen fogjuk tárgyalni, mivel a kuratórium elnöke 
jelezte lemondását, de még nincs helyére megfelelő jelölt. Nem lenne célszerű 
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megszüntetni. Tudjuk, hogy nehézségekkel küszködnek, így tartalék terhére biztosítunk 
a támogatásukhoz megfelelő összeget. 

 
Mivel több hozzászólás észrevétel nincs, kérem a képviselőket hozzák meg döntésüket az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet tervezetben ismertetett számadataira 
vonatkozóan.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló rendelet- tervezetről az alábbi határozatot hozta: 

  
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 

1/2013. (I. 29.)számú határozata  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalásáról 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy az előterjesztés és a rendelet- 
tervezet tervszámait jóváhagyja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a költségvetési rendeletet 
elfogadásra nyújtsa be. 

Felelős: Polgármester, Körjegyző 
Határidő: 2013. február 26. 
 

3.) napirend: 
Megállapodás Felcsút, Alcsútdoboz, Csabdi, Tabajd, Vértesacsa községek önkormányzatai 
által Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közös 
önkormányzati hivatalt kell létrehozását kell kezdeményezni azoknak a járáson belüli községi 
önkormányzatoknak ahol a lakosságszám nem éri el a kétezer főt. A korábbi körjegyzőséget 
működtető öt önkormányzat szándéka a közös hivatal létrehozása, amely az egy évvel 
korábban létrejött körjegyzőség gyakorlati működésére, valamint a körjegyzőség működését 
megalapozó dokumentumokra támaszkodva működne tovább. Alapelv, hogy valamennyi 
településen továbbra is működjön állandó kirendeltség, mely a helyben lakó polgárok 
számára ügyintézési könnyebbséget jelent.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás-
tervezet megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az öt önkormányzati képviselő-testület 
együttes ülésének hatáskörébe tartozik. 

 
Hozzászólások a napirendi ponthoz: 

Dr. Sisa András körjegyző: 
- A Mötv. megszüntette a körjegyzőség intézményét, helyette közös önkormányzati 

hivatal létrehozását írja elő. Változtak a működés állami finanszírozásának feltételei 
is. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem teszi lehetővé a jelenlegi 23 fő köztisztviselő 
foglalkoztatását, esetünkben 15,5 fő köztisztviselő a közös hivatal elismert és 
finanszírozott létszáma.  

- Az állami normatíva elosztása a társult települések együttes lakosságszámát 
figyelembe véve, lakosságszám arányában történik. 

- Az előterjesztés sok dologi költséget csökkentő intézkedést tartalmaz, például a 
telefonköltségek, nyomtatvány, irodaszer költségek tekintetében. 

- Megfontolásra érdemes egy közös, felcsúti székhelyű pénzügyi csoport létrehozása. 
- A székhely, Felcsút önkormányzata vállalta a közös honlap létrehozását és 

működtetését, ahol minden község eleget tehet például törvényben előírt közzétételi 
kötelezettségeinek (testületi ülések jegyzőkönyvei, helyi rendeletek, közérdekű 
információk, stb.) 

- A jelenlegi létszám minimális –1,5 fős – csökkentésével és teljes heti nyitvatartási, 
ügyfélfogadási renddel akkor működhet tovább egy-egy önkormányzati kirendeltség, 
ha vállalja a többletköltségeket személyi és dologi kiadások tekintetében egyaránt. 

- A közös hivatal létrehozásával összefüggő alapdokumentumok elfogadása után a 
jövőben nem kell együttes üléseket tartania az öt községnek. Mindenki külön 
megtárgyalja az együttes döntések előterjesztését, majd kidolgozza álláspontját, 
eljuttatja a székhely településre, aki ennek figyelembe vételével meghozza döntését. 

- Február 4-én, hétfőn lesz együttes testületi ülés. Ahhoz, hogy március 1. napján 
indulni tudjon a közös hivatal, javaslom teljes körben megvitatni a határozati 
javaslatot azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés ne okozhasson problémát. 

 
Ferenczik István képviselő: 

- Csabdin jelenleg 3,5 fő a hivatal létszáma. A csökkentés milyen mértékben érint 
bennünket?  

 
Dr. Sisa András körjegyző: 

- Az adóügyi ügyintéző nyugdíjaszása miatt, a titkársági referensi munkakört betöltő 
személy aki már nyugdíjas, de jelenleg félállásban dolgozik - a törvényi szabályozás 
miatt távozik a hivatalból, így 1,5 fővel csökkenne  a létszám. 
 

Ferenczik István képviselő: 
- Az önkormányzat alkalmazásában foglalkoztatott személy venné át félállásban 

betöltött munkakört? 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

- Igen, de munkaidejében számos egyéb feladatot is ellátna, pl. pályázati ügyintézés   
 
Csabdi Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás tervezetét és annak tartalmával egyetért. 
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4.) napirend: 
 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának megvitatása 
Előterjesztő: polgármester  
 
Dr. Tankó Károly polgármester 
 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa 
Községek Körjegyzősége jogutódjaként, 2013. március 1. napjával jön létre, annak 
létrehozásáról rendelkező megállapodás tartalmának megfelelően, a körjegyzőség teljes, 
meglévő személyi állományának átvételével. A közös önkormányzati hivatal működésének 
alapdokumentuma a létrehozó szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő 
tartalmú alapító okirat. 

Az alapító okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt 
Képviselőket annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe 
tartozik. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatalt alapító okiratának tervezetét és annak tartalmával egyetért. 
 

5. napirend 

A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzősége megszüntető 
okiratának megvitatása 

Előterjesztő: polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

A Felcsút- Alcsútdoboz- Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség jogutódlással, 
2013. február 28. napjával megszűnik. A megszüntetési aktus alapdokumentuma az alapító 
szervek által jóváhagyott, a jogszabály előírásainak megfelelő tartalmú megszüntető okirat. 

A megszüntető okirat tervezetét előterjesztésemhez mellékelem, egyben kérem a Tisztelt 
Képviselőket annak megvitatására azzal, hogy a döntéshozatal az együttes ülés hatáskörébe 
tartozik. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
Csabdi Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsút- Alcsútdoboz- 
Csabdi- Tabajd- Vértesacsa Községek Körjegyzőség megszüntető okiratának tervezetét és 
annak tartalmával egyetért. 
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6. napirend: 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 19/2012 (VII.17.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Előterjesztő:Körjegyző 
 

Dr. Sisa András körjegyző:  

Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálata során a 
38/2012. (XI.14.) AB határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) 
bekezdése, valamin 143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért ezeket 2012. 
november 15-i hatállyal megsemmisítette. Az Mötv. 51. § (4) bekezdése adott felhatalmazást 
az önkormányzatok képviselő-testületei részére, hogy önkormányzati rendeletben 
határozzanak meg tiltott, közösségellenes magatartásokat.  

Az Alkotmánybíróság hivatkozott döntése szerint a Mötv. említett jogszabályi előírásai nem 
felelnek meg a jogbiztonság követelményének, illetve az önkormányzatok anélkül kaptak 
rendeletalkotásra felhatalmazást, hogy a jogalkotói hatáskör terjedelme, annak keretei a 
törvényben szabályozásra kerültek volna. 

A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt a képviselő-testületnek az 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznie. 

 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 
 

Csabdi Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló  
19/2012. (VII.17.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7. napirend: 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozó vagyonkezelési 
szerződés jóváhagyása 
 Előterjesztő:  Polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester 

 

2013. január 1. napjától az állam gondoskodik az általános iskolai a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról Alcsútdoboz községben. A KIK 2013. január 1. napjától az 
önkormányzattal kötött megállapodás alapján működteti az általános iskolánkat mellyel 
kapcsolatban – a csatolt szerződés-tervezet aláírását követően – vagyonkezelői joggal fog 
rendelkezni.  

A megkötendő vagyonkezelési szerződésben szükséges meghatározni azokat az egyéb 
körülményeket, melyek az oktatási intézmény fizikai sajátosságaiból adódóan üzemeltetési 
többletköltséget keletkeztethetnek, és amelyek az oktatási intézmény alapfeladatainak 
ellátásához feltétlenül szükségesek. 

Csabdi esetében ilyen tisztázandó kérdésként az iskolai könyvtár községi könyvtár-célú 
igénybevétele, valamint az iskola karbantartása kapcsán merült fel. A kérdéskörökkel együtt 
kezelendő a könyvtáros, illetve a karbantartó foglalkoztatásának kérdése is.  

A járási tankerületi igazgató úrral folytatott egyeztetéseket követően a csatolt szerződés-
tervezet szerinti megállapodási javaslatot készítettük elő. Mivel a tankerület további létszámot 
már nem tud igénybe venni, így a foglalkoztatást az önkormányzat vállalja, ugyanakkor a 
foglalkoztatás költségeihez a KIK időarányos támogatást fizet. Az igénybe vett, az iskolához 
tartozó helyiségek után pedig, a ténylegesen igénybe vett alapterület és időtartam figyelembe 
vételével az önkormányzat állja a közüzemi költségeket. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 
csatolt szerződés-tervezet szerint részemre felhatalmazást adni a vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő: 

- Az iskolánál lévő faház és a kerítésen végigmenő gázcső sorsa mi lesz? 
 
Ferenczik István képviselő: 

- A szolgáltatókkal a KIK fog szerződni? 
 
Dr. Tankó Károly polgármester 

- A szolgáltatókkal a KIK szerződik. 
- Ígéret van arra, hogy lesznek pályázatok és remélhetőleg a faház ezzel kiváltható 

lesz.  
- A gázcső vonatkozásában nem tudok pozitív választ adni, mert korábbi 

megkeresésünkre még csak nem is válaszoltak. 
 
Tóth Mihály képviselő: 

- Az étkezési jegyeket a tanárok megkapják-e?  
-  
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Dr. Sisa András körjegyző: 
-  Egyelőre részletes szabályok nincsenek erről, csak valószínűsíthető, hogy igen. 

 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013 (I.29.) számú határozata 

 
Vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról Csabdi Község Önkormányzata és a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ között 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi Község Önkormányzata és a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ között – az József Nádor Általános Iskola Petőfi 
Sándor Tagiskolája vonatkozásában – vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról határoz jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 

      Határidő:  2013. február 15. 
     Felelős:  Dr. Tankó Károly polgármester 

 

8. napirend: 

Térségi falunap előfinanszírozásáról szóló döntés 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2013.január 21-én Papp Imréné a Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület Elnöke beadványban 
kereste meg önkormányzatunkat, melyben előadja, hogy a „Térségi falunap Csabdin” 
elnevezésű beadvány kedvező elbírálásban részesült. A pályázat utólagos finanszírozású, és 
sajnálatos módon az egyesületnek nincs 1.500.000,- Ft forintja a program finanszírozására. A 
pályázat elnyerését követően nem sikerült támogatói pénzekre szert tenni, melyből 
megoldható lenne a program költségeinek teljesítése. Az Egyesület elnöke beadványában 
kérte, hogy „anyagi fedezetet biztosítsanak a program megvalósulásához, melyet az 
elszámolás után , amennyiben a számlánkra utalják a pénzt haladéktalanul visszafizetjük az 
Önkormányzatnak.”  

 
A település nem rendelkezik olyan egyéb forrással, ahonnan átcsoportosítással 
előfinanszírozhatná a fenti kérelem megvalósulásának lehetőségét. A 2013-as évi községi 
költségvetés tervezete a fenti összeget nem tartalmazza. A hasonló pályázatokkal szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kifizetési kérelmet követően gyakran hónapok eltelnek a 
tényleges kifizetésig, illetve a pályázat jellegéből adódóan gyakori a részleges kifizetés formai 
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hibákra alapozva. Az Egyesület biztosítékot a visszafizetésre nem tud adni, így a támogatás 
önkormányzati megfinanszírozása jelentős kockázatot jelent. Természetesen a rendezvény 
megtartása fontos közösségi cél, ezért a nyertes pályázat visszautasítása nem javasolt. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek 
megvitatni az előterjesztést és dönteni a pályázat összegének finanszírozásáról.  
 
Dr. Nándorfi Zoltán képviselő 

- Szeretnénk látni a program lebonyolítását. Tudvalevő, hogy a ROM templomnál 
nincs olyan áramvételezési lehetőség, ami elbírná az ilyen volumenű rendezvényt. 
Aggregátort kell bérelni, melynek kb. 40 e Ft a napi bérleti díja. Négy napra vetítve 
ez sok. Az áramvételi lehetőséget meg kellene már oldani a ROM templomnál. 

- Az MVH nagyon odafigyel a pályázati összeg elszámolására. Ebben az 
Önkormányzatnak is lesz költsége. Egyéb forrásokat kell bevonni. 

 
Ferenczik István képviselő 

- Aggregátorra a rendezvény alatt csak egy napra lesz szükség. A többi más 
helyszínen lesz.   

- Az április 30-i rendezvényen ki működtetné a büfét, ki az aki biztosítaná a 
tábortűzhöz szükséges fát? 

-  
Dr. Tankó Károly polgármester 

- Megállapodás elkészítésénél tisztázandó: ki szedi be a helypénzt-kitelepülést ki 
intézi, programokhoz a kultúrház bérlete. 

- A korábbi évekhez hasonlóan javaslom a helyi  favágók megkeresésést a fa 
biztosítására. 

- Kérem a képviselők döntését a támogatási összeg megelőlegezéséről az előterjesztés 
határozati javaslata szerint. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Község Önkormányzat 
képviselő-testületének 

3/2013. (I.29.) számú határozata 
 

Térségi falunap előfinanszírozásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabdi, Vasztély 
Jövőjéért Egyesület által a 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának a „térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése” célterülete, 
8319529726 azonosító számon nyilvántartott nyertes pályázata előfinanszírozását bruttó 
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1.500.000,- Ft összegben az önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére kamatmentesen 
biztosítja. 

 
Az önkormányzat a fenti összeg előfinanszírozását abban az esetben vállalja, amennyiben a 
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület írásbeli kötelezettséget vállal a pályázati támogatás 
teljes összegének Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületére történő 
engedményezésére. 

 
     Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 

     Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

9. napirend: 

A Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodásának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

Bicske Város Önkormányzata, mint a Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gesztora 2013. január 2. napján tájékoztatott 
arról, hogy a Társulásból Felcsút Község Önkormányzata 2012. december 31. napjával 
kilépett, mivel a feladatellátást más módon kívánja a továbbiakban ellátni. Fentiek miatt a 
Társulási Megállapodás módosítása szükséges. 

Előterjesztésemhez csatoltan megküldtem a Társulási Megállapodás Bicske Város 
Önkormányzata által elkészített módosítását, valamint a módosítást követően létrejött 
egységes szerkezetű Megállapodást. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013 (I.29.) számú határozata 

A Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátásának vonatkozásában a következők szerint határoz: 
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1. Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
115/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott módosított társulási 
megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja: 

a. a Megállapodás 3.1 pontja a következők szerint módosul: 

„3.1 Bicske Város Önkormányzata      
     Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.      
     Számlaszáma: OTP Bank Rt. Bicskei Fiókja, 11736020-15361497 
 
Óbarok Község Önkormányzata  
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3. 
 

Felcsút Község Önkormányzata 
Székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 75. 

 
Csabdi Község Önkormányzat  
Székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
 
Alcsútdoboz Község Önkormányzat 
Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. 

b. a Megállapodás 8.1 e) pontja az alábbiak szerint módosul: 

  „e) az Sztv. 64. §-ában meghatározott családsegítés feladatot Bicske Város 
  Önkormányzata,  Csabdi Község Önkormányzata és Felcsút Község  
  Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozóan,”  

c. a Megállapodás 8.1 g) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„g) a Gyvtv. 39. §-ában és a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatot  
Bicske Város Önkormányzata, Csabdi Község Önkormányzata és Felcsút Község  
Önkormányzata közigazgatási területére vonatkozóan,” 

d. a Megállapodás 9.4.1 pontja a következők szerint módosul: 

„9.4.1. Felcsút Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata   – az adott 
évi költségvetésben a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatoknál 
megállapított – lakosságszámuk arányában, becsült költségek alapján megállapított 
társulási hozzájárulást fizetnek, melyet költségvetési rendeleteikben biztosítanak, és 
amelyet havi bontásban, minden hó 15-ig Bicske Város Önkormányzata OTP Zrt-nél 
vezetett számlájára utalnak át. A zárszámadást követően a tényleges költségek alapján 
a különbözetet egymással elszámolják.” 

e. a Megállapodás 9.9 pontja a következők szerint módosul: 

 „9.9. A Kapcsolat Központ alapító okirata szerint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait Bicske Város Polgármesteri 
Hivatala látja el.”  

f. a Megállapodás 4. pontjában, a 6.2 pontjában az önkormányzat székhelye „Bicske, 
Kossuth tér 14.”  megjelölés helyébe „Bicske, Hősök tere 4.” szövegrész lép. 
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g. a Megállapodás 13. pontja a következők szerint módosul: 

„13. Jelen megállapodás  –  a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó 
határozatát követően – 2013. január 1. napján lép hatályba.” 

              

2.) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás (székhelye: 2060 Bicske, Ady Endre u. 2.) társulási megállapodását egységes 
szerkezetben e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

10. napirend: 

Kalmár László kérelme a Bánya út csapadékvíz-elvezetésének  locsolási hasznosítása 
tárgyába Előterjesztő: Polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester 

- 2013. január 21. napján hivatalomba érkezett megkeresésében Kalmár László 
kérelmezte, hogy az önkormányzatú tulajdonú 091 hrsz-ú „Bánya út” csapadékvíz-
elvezető árkából – a csatolt műszaki megvalósítási módon – az összegyűjtött 
csapadékvizet saját ingatlanán elhelyezett gyümölcsfák öntözésére felhasználja. 

 
- A műszaki tartalom alapján az árok, valamint a közút alapja nem károsodik, 

illetőleg az összegyűjtött csapadékvíz a talajba kerül vissza, káros anyag keletkezése 
és bevitele nélkül. 

 
- Az önkormányzati tulajdont érintő, a kérelmező saját kivitelezésében készítendő 

csatlakozási pont létesítése nem engedélyköteles, ahhoz az önkormányzatnak 
tulajdonosi minőségben kell – támogatói döntése esetén – hozzájárulást adni. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek 
megvitatni az előterjesztést és dönteni a kérelem támogatásáról az előterjesztés határozati 
javaslata szerint. 
 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
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Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

5/2013. (I.29.) számú határozata 
 

Önkormányzati tulajdonú csapadékvíz elvezető árokban összegyűjtött csapadékvíz locsolási 
célú felhasználásáról 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 091 helyrajzi számú, 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú és kezelésű „Bánya út” csapadékvíz-elvezető 
műtárgyában összegyűjtött csapadékvíz locsolási célú használatát Kalmár László 2064 
Csabdi, Béke utca 117. szám alatti lakos kérelmező számára – a kérelméhez csatolt és a 
határozat mellékletét képező leírás szerinti műszaki tartalommal – engedélyezi az alábbi 
feltételekkel: 

1., Az önkormányzati műtárgy lejtési viszonyait a gyűjtőrács beépítése nem változtathatja 
meg 

2., A csapadékvíz locsolási célra történő összegyűjtése kizárólag a kérelmező saját 
ingatlanán található tartályba történhet 

3., Az önkormányzati műtárgyban bekövetkező károkért a kérelmező teljes kárfelelősséget 
viselni köteles 

4., A munkálatokkal érintett területen található közművek nyomvonalának szolgáltatókkal 
történő egyeztetése a kérelmező  kötelezettsége.   

 
     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
11. napirend: 
A Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez tulajdonosi 
hozzájárulás kiadása  
Előterjesztő: polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 27. napján tartott ülésén 
arról határozott, hogy támogatja a Vértes TKÖT által benyújtandó pályázatot a Háromhárs 
Óvoda Napraforgó Tagóvoda önkormányzati tulajdonban lévő épületének fejlesztése 
tárgyában. A pályázati önerejét 7.500e forint összegét az önkormányzat vállalta. 
 
Az épület fejlesztése és átalakítása építési engedélyhez kötött, ezért az eljárás jelenlegi 
stádiumában szükséges az önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadása arról, hogy a 
fejlesztéssel, illetőleg a tervek tartamával egyetért. Ugyancsak szükséges az engedélyezési 
eljárásban településképi vélemény kiadása: melyben az általános faluképpel való 
illeszkedésről, a helyi rendezési tervvel való összhangról nyilatkozik a polgármester. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi hozzájárulást kiadni; valamint a 
településképi vélemény kibocsátását szíveskedjenek jóváhagyni az előterjesztés határozati 
javaslata szerint. 
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A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

6/2013. (I.29.) számú határozata 
 

a Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás és településképi vélemény kiadásáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háromhárs Óvoda Napraforgó 
Tagóvoda (2064 Csabdi, Szabadság u. 31., Csabdi belterület 86. hrsz.) önkormányzati 
tulajdonban lévő épületének fejlesztése – óvoda-bővítés – tárgyában az A3 Építész Kft. által 
készített engedélyezési terv műszaki tartalmával egyetért, a tervhez tulajdonosi hozzájárulást 
ad. 

A Képviselő-testület egyidejűleg megállapítja, hogy az óvoda-bővítés fentiek szerinti 
megvalósítása a község településképével nem ütközik. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés aa) pontja szerinti 
településképi véleményt kiadja. 

     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
12. napirend: 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. víziközmű vagyonátadásáról és 
végelszámolásának megindításáról szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester 

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 20. napján tartott ülésén 
arról határozott, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló 
víziközmű vagyonelemeket az érintett önkormányzatok tulajdonába adja, és egyben a 
veszteséges Kft. végelszámolásának megindításáról is döntött.  

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. Tulajdonosi Tanácsának ülésén Csabdi 
Község Önkormányzat képviseletében hangot adtam a 2012. december 20-i képviselő-testületi 
ülésen, a képviselők részéről felvetett azon véleménynek, hogy megszüntetés helyett, inkább 
hasznosítani kellene gazdasági társaságot. Javasoltam, hogy a három önkormányzat vizsgálja 
meg van-e olyan ellátandó feladata, amelyet e gazdasági szervezet keretei között társulva 
hatékonyabban és gazdaságosabban el tudna látni. Ehhez azonban – mivel a lehetőségek 
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felmérése időt vesz igénybe – szükséges a végelszámolásról szóló 96/2012. (XII. 20.) számú 
határozatunk 4. pontját visszavonni a határozati javaslat szerint. 
 
 
 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
 A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
 A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés: 
 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

7/2013. (I.29.) számú határozata 
 

a 96/2012. (XII. 20.) számú határozat módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2012. (XII. 20.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

1., a Képviselő-testület a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 
végelszámolásáról rendelkező , a 96/2012 (XII.20.) számú határozat 4., pontjában 
megfogalmazott döntést visszavonja. 

2., A 96/2012 (XII.20.) számú határozat 1.-3. pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a 96/2012. (XII.20.) 
számú határozatban kijelölt végelszámolót a döntésről értesítse. 

     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
testületi ülést 18.45 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 

Dr. Tankó Károly       Dr. Sisa András 
        polgármester       körjegyző 


