
 

  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
2013. szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 10.  17.00 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

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

       Radovics Károly                 képviselő 
 
Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző  
 
 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 5 fő megjelenésével határozatképes. Dr.Nándorfi Zoltán és Tóth Mihály 
képviselők előre jelezték távollétüket.  
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő 
támogatás igényléséről való döntés 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) A Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez többletforrás 
megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 
          Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendek tárgyalását 
fogadja el.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 
 
 



 

1.) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő 
támogatás igényléséről való döntés 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
2.) A Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez többletforrás 
megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
1./ napirend: 
 
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő 
támogatás igényléséről való döntés 
         Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A rendkívüli ülés összehívásának több oka is volt, ezek közül legfontosabb a 
gyermekétkeztetési pályázat elbírálása.  
 
 
 
 
 
 
 
Várom a hozzászólásokat, amennyiben nincs. úgy kérem a Képviselőket szavazzunk, hogy 
elfogadjuk-e a régi szolgáltató ajánlatát. 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 96/2013 (IX.10.) számú határozata 

a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM 

rendelet alapjánpályázat benyújtásáról 



 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet” 4.§ (2) bekezdés b) 
pontja alapján pályázatot nyújt be Csabdi Község Önkormányzat működőképességének 
megőrzését szolgáló támogatás iránt. 

Határidő: Szeptember 30. 

Felelős: Polgármester 
 
 
2./ A Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez többletforrás 
megállapítása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

 

 

 

 

 

Ha ezzel kapcsolatosan bárkinek van kérdése vagy észrevétele, ha nincs, kérem a Képviselőket 
szavazzunk. 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

Csabdi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2013 (IX.10.) számú határozata 

Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrásról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Háromhárs Óvoda 
Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztéséhez a közbeszerzési eljárás során nyertes 
ajánlattevő 41.480.515.-Ft összegű végső ajánlata, valamint a 33.398.250.-Ft összegű 



 

pályázati támogatás különbözeteként Csabdi Község Önkormányzatát 8.082.265.-Ft összegű 
önerő terheli. 

A Képviselő-testület a 8.082.265.-Ft összegű önerő biztosítására saját költségvetésének 
terhére kötelezettséget vállal azzal, hogy az önerő összege a pályázati céltartalékok 
összevezetésével rendelkezésre áll.  

Határidő: Azonnal, majd ezt követően folyamatos 

                       Felelős: Polgármester 

 
 

 
3./ napirend: 
    A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

Felkérem a Jegyző Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatilag egy technikai módosítás, amihez testületi jóváhagyás szükséges. Mivel 
észrevétel, hozzászólás nincs, kérem az iratkezelési szabályzat módosításának elfogadását. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2013 (IX.10.) számú határozata 

Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda pályázati fejlesztése építési beruházás műszaki 
ellenőrének kiválasztásáról 



 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda 
fejlesztése építési beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásáról az alábbi döntést hozza: 

1., Csabdi Község Önkormányzata a Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda fejlesztése 
építési beruházás műszaki ellenőrének kiválasztási – avagy a Vértes TKÖT-hoz delegálási – 
jogát fenntartja, mivel a beruházással érintett épület saját tulajdonát képezi, valamint a 
beruházáshoz szükséges önerőt saját költségvetéséből biztosítja. 

2., A Képviselő-testület a műszaki ellenőr vállalkozói díjának biztosítására költségvetési 
tartalékából nettó 500e forint keretösszeget elkülönít, és egyben felhatalmazza a 
polgármestert a műszaki ellenőr kiválasztására – avagy a Vértes TKÖT-hoz kiválasztásra 
történő delegálására – a beszerzési szabályzat rendelkezéseinek megfelelő módon. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 
 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 18:00 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


