
 

  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2013. október 09-én 7.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester,  
                                                                     Lődy József                         alpolgármester  
             Ferenczik István                  képviselő 
                                                             Dr.  Nándorfi Zoltán                  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.  

A rendkívüli testületi ülés összehívását a hulladékszállítási szerződéssel kapcsolatos 
közbeszerzési felhívás mielőbbi kiírása, illetve ehhez kapcsolódóan a bíráló bizottság 
megválasztása, valamint a közbeszerzési tervet módosítása indokolta. 

Ezen felül tegnap délután értesültünk arról, hogy az önkormányzatok részére szociális tűzifa 
pályázására van lehetőség. Amennyiben pályázni kívánunk a  szükséges önerőt biztosítani 
kell. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1.) A 2013.évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.) Hulladékkezelési közszolgáltatás ügyében ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4.) )Szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat  
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Kérem a Képviselő-testületet a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására.  



 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a napirendet: 

1.) A 2013.évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.) Hulladékkezelési közszolgáltatás ügyében ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4.) )Szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat  
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
1./ napirend: 
 
A 2013.évi közbeszerzési terv módosítása 
         Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A közbeszerzési terv módosítása, a hulladékkezelési eljárás lefolytatásához szükséges. 
Ha ezzel kapcsolatosan bárkinek kérdése van, várom, ha nincs kérem a Képviselőket 
szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 

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 
104/2013. (X.09) számú határozata 

Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről  
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi készített közbeszerzési tervét – 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33 § (3) bekezdése alapján – a határozat 
melléklete szerinti tartalma szerint módosítja, valamint a módosított közbeszerzési tervet 
jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 

2./napirend 



 

Hulladékkezelési közszolgáltatás ügyében ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
           Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

A Saubermacher Kft írásban jelezte 2013. november 30-ával hulladékszállítással kapcsolatos 
közszolgáltatását Csabdi tekintetében befejezi. Ezért közbeszerzés útján új szolgáltatót kell 
választanunk. A ajánlattételi felhívás tervezete kiküldésre került, ezt minden képviselő 
áttekinthette. Gyakorlatilag a korábbi szolgáltatási szerződés paramétereit vettük alapul, 
kiegészítve a lakosság azon igényével, hogy legyen lehetőség a 30 literes gyűjtőméret 
használatára, illetve a szelektív gyűjtés az üveg kivételével nem gyűjtőkonténeres módon, 
hanem házhoz menő jelleggel működne. Ezzel megszüntetnénk a településen kettő helyen lévő 
jelenlegi áldatlan állapotú szelektív hulladék-lerakó helyet. A jelen dokumentációban a 
korábbi szerződéshez képest annyi az eltérés van még, hogy a lomtalanítás részletesebben 
definiálásra került. 

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 
105/2013. (X.09) számú határozata 
 

Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 
lomtalanítás elvégzése 3 év határozott időre tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közszolgáltatói szerződés, Csabdi 
Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, 
szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 3 év határozott 
időre” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása 
során az alábbiakról határoz: 

1., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a „Közszolgáltatói 
szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális 
hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti lomtalanítás elvégzése 3 
év határozott időre” tárgyban 



 

2., a „Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési 
szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, valamint évenkénti 
lomtalanítás elvégzése 3 év határozott időre” tárgyban a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását és dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

3., a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

a) Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft., 2481 Velence, Tópart u. 26. 
b) Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., 2030 Érd, Sas u. 2. 
c) Vértes Vidéke Hulladékkezelő Nonprofit Kft., 2800 Tatabánya, Komáromi út 55. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 

 
3./ napirend: 
    Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

A testület kötelezettsége a bíráló bizottság tagjainak megválasztása. Szavazati joggal sem 
polgármester, sem képviselő nem vehet részt a bizottságban, viszont tárgyalási jogkörrel jelen 
lehet. A határozati javaslat alapján fenntartom, hogy elnöknek a Dr. Petrin Lászlót javaslom, 
tekintettel arra, hogy ő kellő tapasztalattal bír közbeszerzések lefolytatásában, másrészt olyan 
jogi szakértő, mely kellő garanciát nyújt arra, hogy az egész közbeszerzési eljárás sikeresen 
lefolytatható legyen. A jogi szakértelmet biztosító személynek Dr. Sisa Andrást ajánlom, mert 
az előkészítésben folyamatosan részt vett és az egész ügy tekintetében teljes rálátással 
rendelkezik. A bizottság fennmaradó két tagjának személyét tekintve szerencsés lenne, ha  az 
egyik pénzügyi, a másik műszaki végzettséggel vagy tapasztalattal rendelkezne. A pénzügyinél 
Költő Zsuzsannára gondoltam, akivel már telefonon egyeztettem és vállalja. A másik személy 
kilétére azonban javaslatot várok. A képviselő testület részéről Ferenczik István képviselő urat 
szeretném, ha tárgyalási joggal ott lenne a bíráló bizottság tagjai között. 

A képviselők rövid vita után Varga Mihályt javasolják a bizottság hiányzó tagjának. 

Dr. Tankó Károly polgármester: 

Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket szavazzunk. 

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 
106/2013. (X.09) számú határozata 

a Csabdi Község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú közbeszerzési 
eljárás Bíráló Bizottságának megválasztásáról  

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csabdi Község hulladékkezelési 
közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben megválasztja: 

1., A bizottság elnöke és egyben a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: Dr. Petrin 
László 
2., A jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Sisa András 
3., A pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Költő Zsuzsanna 
4., A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Varga Mihály 
 
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal Ferenczik István képviselőt 
delegálja. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
4. napirend: 
Szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

A szociális tűzifára kedvezményes beszerzésére már tavaly is volt lehetőség. Ahogy akkor, az 
önkormányzat most is a jogszabályi feltételeknek megfelelő mennyiségre pályázhat. A tűzifa a 
helyi szociális rendeletben foglaltak alapján - a lakásfenntartási támogatásban részesülő 
lakosok között osztható szét  Előzetes kalkuláció alapján 10 m3- re pályázhatunk, amihez 
25.000.- Ft önerőre van szükségünk. Tájékoztatásul közlöm, hogy tavaly mindössze 2 m3-t 
kapott Csabdi. 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk az javaslatról. 

 
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 
107/2013. (X.09) számú határozata 
 

szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifavásárlásához 
kapcsolódó, 10 m3 keménylombos fafajta igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását 
jóváhagyja. 

A pályázathoz szükséges önrész 25.400 Ft összegét az átmeneti segélykeret terhére biztosítja, 
és vállalja a szállítási költségeket. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 08:30 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


