
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

2013. november 19-én tartandó,  
Rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye:   Csabdi Község Kultúrháza 

2064 Csabdi, Szabadság utca 29. 

 
 

Az ülés időpontja: 2013. november 19-én 18.00 órakor tartandó rendkívüli ülése 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester 
                                                              Dr. Nándorfi Zoltán                   képviselő 

          Radovics Károly      képviselő 
         Molnárné Szegedi Irén     képviselő 
         Ferenczik István      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. 
 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) számú rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

2.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

4.) A Napraforgó Óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló döntés 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) A Csabdi belterület 603. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 



Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

7.) A Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 
határozat módosítása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
8.) Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítéséről és pályázat kiírása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
9.) Csabdi Község Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítása és 
közreműködő szervezet megbízása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
10.) Csabdi Község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú közbeszerzési 
eljárás során eljáró Bíráló Bizottság megválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
11.) Csabdi, Béke utca károsodott szakasz úthelyreállításának kiviteli terv készítése, illetve a 
beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása  
 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
Kérem a Tisztelt 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.) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) számú rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

2.) Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
3.) Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

4.) A Napraforgó Óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló döntés 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) A Csabdi belterület 603. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

7.) A Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 
határozat módosítása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 



8.) Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítéséről és pályázat kiírása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
9.) Csabdi Község Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítása és 
közreműködő szervezet megbízása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
10.) Csabdi Község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú közbeszerzési 
eljárás során eljáró Bíráló Bizottság megválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
11.) Csabdi, Béke utca károsodott szakasz úthelyreállításának kiviteli terv készítése, illetve a 
beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása  
 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
1./ napirend: 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) számú rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Első napirendi pont a helyi SZMSZ módosítása, ami 
tulajdonképpen csak egy technikai módosítás. 
 
Dr.Sisa András jegyző: Ez valóban egy technikai módosítás, mert az önkormányzatoknak 
folyamatosan bővül a szakfeladatok ellátási területe, mert függelékben szerepeltetjük az 
intézhető szakfeladatokat, melyeket az aktuálisan ellátandóhoz igazítunk. Van olyan, amit 
kiveszünk és van, amit beteszünk, a zökkenőmentes működés fenntartásáért. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Azt hiszem ez mindenki számára világos, kérem a 
képviselőket, hogy 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (XII.01.) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 



felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati 
rendelet 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép. 
 
2.§ A rendelet 2013. november 1-én lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti. 

 

Dr. Tankó Károly  Dr. Sisa András 
polgármester  jegyző 



 

1. függelék a 12./2013. (XII.01 .)  önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat szakfeladatai 

 

 

 A B 

 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000 

 2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 

 3. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

381201 

 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  382101 

 5. Út, autópálya építése 421100 

 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522001 

7.  Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

8. Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

9. Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 559091 

10. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400 

11. Film, video- , televízióműsor-gyártás 591000 

12. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 

13. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

14. Zöldterület kezelés 813000 

15. Önkormányzati jogalkotás 841112 

16. Nemzeti ünnepek programjai 841191 

17. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841192 

18. Közvilágítás 841402 

19. Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt 
szolgáltatások 

841403 

20. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842155 

21. Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541 

22. Közterület rendjének fenntartása 842421 

23. Óvodai nevelés, ellátás  851011 

24. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 

852011 

25. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
( 5-8. évfolyam) 

852021 

26. Háziorvosi alapellátás 862101 

27. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 



28. Fogorvosi alapellátás 862301 

29. Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 

30. Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 

31. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882000 

32. Rendszeres szociális segély 882111 

33. Időskorúak járadéka 882112 

34. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 

35. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 

36. Ápolási díj alanyi jogon 882115 

37. Ápolási díj méltányossági alapon 882116 

38. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 

39. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 

40. Óvodáztatási támogatás 882119 

41. Átmeneti segély 882122 

42. Temetési segély 882123 

43. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

44. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889967 

45. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 

46. Közgyógyellátás 882202 

47. Köztemetés 882203 

48. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

49. Szociális étkeztetés 889921 

50. Házi segítségnyújtás 889922 

51. Családsegítés 889924 

52. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 890441 

53. Civil szervezetek működési támogatása 890301 

54. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890302 

55. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890442 

56. Egyéb közfoglalkoztatás 890443 

57. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 

58. Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi 
tevékenységek támogatása 

890509 

59. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 

60. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910122 

61. Könyvtári szolgáltatások 910123 



62. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501 

63. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502 

64. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931903 

 

 
2./ napirend: 
 
Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámolója elfogadása 
Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Sisa András jegyző: Ez megint olyan jellegű döntés, mikor a negyedéves időszak lezáródik, 
akkor az előirányzat szerint könyvelt tételek helyesbítését kell elfogadni, de jelen esetben 
nincsen olyan tétel, melyet a képviselőtestület nem szavazott meg és módosítani kéne, 
kiigazítjuk arra az ideális teljesítésre, ami a valóság. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Az adóbevételekre érdemes külön figyelmet szentelni, 
iparűzési adó 60%-os, telek- illetve építményadó 80-90%-os teljesülési szinten van. 
 
Dr.Sisa András jegyző:Az iparűzési adó 60%-a sem olyan rossz, mert az háromszori 
feltöltéssel megy. Az utolsó feltöltés pedig most lesz esedékes. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Akinek kérdése van, tegye fel, ellenkező esetben kérem 
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 

 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2013 (XI.19.) számú határozata 

az önkormányzat 2013. I- III. negyedéves gazdálkodásról 
 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III. 
negyedéves  gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         100.115 eFt 
                   módosított előirányzata:    108.397 eFt 
                 I-III. negyedévi bevétele:      89.298 eFt  
             ebből költségvetési bevétele:    67.261 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:                 100.115 eFt 
                   módosított előirányzata:            108.397 eFt 



     I-III. negyedévi költségvetési kiadások:  62.627 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án:    26.340 eFt 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  
3./ napirend: 
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: A költségvetési koncepció lényege, annak meghatározása mit 
is szeretne a képviselőtestület megvalósítani 2014-ben. A koncepció elsődlegesen a nyertes 
pályázataink önerejének biztosítására szorítkozik, bevételek és kiadások tekintetében pedig 
kizárólag arra, ami az alapvető működéshez szükséges. Nagyobb mozgástérre egyelőre nincs 
lehetőség. A kezünkben lévő anyag egyelőre csak egy iránymutatás, ami később a 
költségvetésnél tovább finomítható, tehát itt most csak a koncepcióról döntünk.  
 
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 

109/2013 (XI.19.) számú határozata 
a 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

4./ napirend: 
A Napraforgó Óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló döntés 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Dr.Tankó Károly polgármester: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsa kinyilvánította azon szándékát, hogy meg kíván szűnni. Ez a kistérségi 
fenntartású Óvodát is érinti. Két lehetőség van, vagy az alcsútdobozi óvodával társulásba 
maradunk, vagy Csabdi Önkormányzata önállóan tartja fenn a település óvodáját. Én az 
utóbbi lehetőséget javaslom. 
 
Dr.Sisa András jegyző: Tudomásom szerint Alcsútdoboz is ezt a lehetőséget fogja választani. 



 
Dr.Tankó Károly polgármester: A kistérségi pályázat keretében végzett óvodabővítés 
jogutódja Csabdi Község Önkormányzata lesz. 
 
Dr.Sisa András jegyző: Anyagi szempontból nem befolyásolja a települést, mivel plusz 
normatíva nincs, a pedagógus béreket az állam fizeti, a dologi költségeket pedig így is, úgy is 
szétosztották és visszakerült az önkormányzathoz. Többletmunkánk a könyvelésből adódik. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Később majd el kell eldöntenünk azt is, hogy önállóan 
gazdálkodó intézményként, vagy közvetlenül az önkormányzat központi költségvetéséből 
működtetjük az óvodát.  
 
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 Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

110/2013. (XI.19) számú határozata 
a csabdi Napraforgó Óvoda fenntartói jogának átvételéről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a csabdi Napraforgó Óvoda – jelenleg 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Háromhárs Óvoda Napraforgó 
Tagóvodája – fenntartása vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület kezdeményezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulásnál, mint az oktatási intézmény jelenlegi fenntartójánál a fenntartói jog Csabdi 
Község Önkormányzatának történő átadását, akként, hogy az óvoda fenntartását és 
működtetését Csabdi Község Önkormányzata önálló óvodaként, Napraforgó Óvoda 
elnevezéssel kívánja ellátni. 

2., A Képviselő-testület kezdeményezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulásnál, mint az oktatási intézmény jelenlegi fenntartójánál a Háromhárs Óvoda 
Napraforgó Tagóvodája fejlesztésére elnyert pályázati támogatás vonatkozásában – az 1., 
pont szerinti fenntartói döntés meghozatala esetén – a jogutódlás kimondását, és annak a 
támogatást nyújtó Belügyminisztérium felé történő bejelentését. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az intézmény fenntartói 
jogának megváltozásával és a pályázati jogutódlás átvezetésével kapcsolatos valamennyi 
jognyilatkozatot Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megtegye. 

 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  A VTKÖT következő soros ülése, majd ezt  
   követően folyamatos 



 
5./ napirend: 
A Csabdi belterület 603. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
Dr.Tankó Károly polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő 603.hrsz-ú ingatlanra 
érkezett vételi ajánlat Szakács Lajos személyében. Térképmásolaton bejelöltük az érintett 
területet, de ebben a szempontban gyakorlatilag releváns az ingatlan címe, a lényeg, hogy az 
önkormányzatnak nem áll érdekében, hogy bármilyen önkormányzati tulajdont értékesítsen. 
Az érintett területen akác és fűzfa sarjak nőnek rajta, melyet terveink szerint az önkormányzat 
saját felhasználásra kitermelni szándékozik. Én nem támogatom az ingatlan értékesítését. 
 
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 Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

111/2013. (XI.19) számú határozata 
a Csabdi belterületi 603. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi belterületi 
603. hrsz-ú ingatlant jelenleg nem kívánja értékesíteni. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal  

6./ napirend: 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester:  A teljes előterjesztési anyagot mindenki átolvashatta, a 
lényege, hogy folyik a hulladéklerakó létesítésének pályázatból megvalósuló projektje, ehhez 
kapcsolódóan kell különböző döntéseket meghoznunk. Létrehoznak egy 100%-ban saját 
tulajdonú céget, ennek a pályázatnak a megvalósulására, valamint a szerzett vagyon 
hasznosítására. Azt tudnunk kell, hogy ez nem a hulladék szállítására, hanem a hulladék 
elhelyezésére vonatkozik, így valószínűsíthető, hogy aki a településen fog szolgáltatni, az oda 
fogja szállítani a szemetet. Közel száz település érintett ebben a társulásban.  
 
Dr.Nándorfi Zoltán képviselő: Nem értem, hogy mi ez az egész. Leginkább zöld hulladék 
elszállítás, komposztálás van benn, amire ha őszinték vagyunk nekünk nincs szükségünk, 
ugyanis megvettük az ágdarálót, hogy a településen keletkező ilyen irányú hulladékot 
összeszedjük, hasznosítjuk, így mi biztosan nem fogjuk elküldeni az értékes zöld hulladékot. A 
szemét szállítása ettől teljesen független, nekünk pedig ezt kell most megoldani a szolgáltató 



szerződés bontása miatt. Így a kérdés, ami felmerül benne, hogy miért vagyunk tagja ennek a 
társulásnak? Nem értem az egész koncepciót. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: A jelen döntésünk most konkrétan erre a cégalapításra 
vonatkozik, aki gyakorlatilag üzemeltetőként szerepel a megvalósuló pályázat mellé. 
 
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 Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
112/2013. (XI.19.) számú határozata 

 
1. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés szerint a „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán adott tájékoztatót 
elfogadja. 

 
2. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án 
tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100% 
tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során 
létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására. 
 
3. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés 
mellékleteként szereplő Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, és felhatalmazza Dr. Tankó Károly polgármestert 
a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  
7./ napirend: 
A Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 
határozat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Szintén egy technikai döntés, mivel ezt korábban már 
elfogadtuk, de most az összeg pontosítása szükséges. 
 
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 Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

113/2013. (XI.19.) számú határozata 
a Háromhárs Óvoda Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez szükséges többletforrásról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Háromhárs 
Óvoda Napraforgó Óvoda pályázati fejlesztéséhez a közbeszerzési eljárás során nyertes 
ajánlattevő 41.480.515.-Ft összegű végső ajánlata, valamint a 26.487.000.- Ft pályázati 
forrás különbözeteként – az építési beruházáshoz – Csabdi Község Önkormányzatát összesen 
15.993.015.- Ft összegű önerő terheli. Csabdi Község Önkormányzata ezen felül az építéssel 
járó fejlesztési támogatási összeg 5%-ának megfelelő mértékig közfoglalkoztatott 
alkalmazását vállalta. 

A Képviselő-testület az eredetileg vállalt 6.621.750.- Ft önerő és közfoglalkoztatási költségen 
felül felmerülő 8.082.265.- Ft összegű többlet-önerő biztosítására saját költségvetésének 
terhére kötelezettséget vállal azzal, hogy az önerő összege a pályázati céltartalékok 
összevezetésével rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület jelen döntésével egyidejűleg a hasonló tárgyú 97/2013 (IX.10.) számú 
határozatát visszavonja. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Azonnal, majd ezt követően folyamatos 

 
8./ napirend: 
Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság mentesítéséről és pályázat kiírása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester:  Szükséges a téli síkosság mentesítéséről döntenünk. Az 
korábbi évekhez hasonlóan most is pályázatot írunk ki a feladat ellátására. Tény, hogy a 
korábbi a tapasztalatok azt mutatták, hogy egyetlen mindig egyetlen vállalkozó pályázott erre 
a tevékenységre. Lehetőségeihez képest jól is csinálta, előnye hogy helyben van, és az árat is 
alig emelte. Az előterjesztés szerint 2014.január 01-től március végéig terjedő időszakot 
pályáztatjuk. Addig azonban a feladat ellátása végett december 31-ig javaslom Szarkáné 
Varga Anna egyéni vállalkozót megbízni, hogy a falu számára biztosítsuk közlekedési 
akadályok megelőzését, elhárítását.  
 
Radovics Károly képviselő: Szerintem ezt ne csináljuk, hanem inkább azt fogadjuk el, hogy a 
tavalyi szerződés alapján megbízzuk Szarkáné Varga Annát. Nem lenne korrekt 
bizonytalanságba hagyni valakit, a hozzáállása is biztos más, ha megkötjük vele az egész 
időszakra szólóan a szerződést. 
 



Dr.Tankó Károly polgármester: Én teljes mértékben támogatom Képviselő Úr módosító 
indítványát, miszerint a kialakult helyzetre tekintettel, a tavalyi áron 2013. november 25- 
2014. március 31-ig megkötjük vele a megbízási szerződést. 
A fenti módosulással teszem fel a napirendet szavazásra. 
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2013. (XI. 19.) határozata 

Csabdi közutainak téli síkosság-mentesítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a település belterületi útjainak hóeltakarítására és síkosság-mentesítési munkálataira 
vonatkozó, Szarkáné Varga Anna egyéni vállalkozóval (2064.Csabdi, Béke utca 17/b.) kötendő 
vállalkozási szerződést jóváhagyja. 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja a 2013/14-es évet érintően 
azzal, hogy a szerződés 2013. november 25. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra szól, és havi 50.000.- Ft rendelkezésre állási díj mellett 9000.- Ft/óra 
óradíj mellett köthető meg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: November 20. 
9./ napirend: 
Csabdi Község Önkormányzat 2013.évi közbeszerzési tervének módosítása és közreműködő 
szervezet megbízása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: A múltkori sikertelen közbeszerzési eljárás után, ismételten ki 
kell írnunk újabb közbeszerzést hulladék szolgáltatás kapcsán, melyhez ismét módosítanunk 
kell a közbeszerzési tervet.  
 
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 
115/2013 (XI.19.) 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. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 



 

 
10./napirend: 
Csabdi Község hulladékkezelési közszolgáltatójának kiválasztása tárgyú közbeszerzési 
eljárás során eljáró Bíráló Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Szintén bizottságot kell választani, de javaslom, hogy, akik az 
előzőt vállalták, ők legyenek ennek a bizottságnak is a tagjai. 
 
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 
116/2013 (XI.19.) 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, nyílt 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. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
11./napirend: 
Csabdi, Béke utca károsodott szakasz úthelyreállításának kiviteli terv készítése, illetve a 
beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása  
Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: A Béke utcai útszakasz helyreállításához először a kiviteli 
terv elkészítéséről kell gondoskodnunk. Három árajánlatot kértünk be egyrészt a részletes 
kiviteli tervre, másrészt az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkákra vonatkozóan. 
Megjegyzem, hogy a Futura Bt. készítette a pályázathoz benyújtott szakértői anyagot és a 



 

legkedvezőbb árajánlat is az ők adták. Javaslom a Futura Bt. megbízását a kiviteli terv 
elkészítésére és a műszaki ellenőri munkák elvégzésére.  
 
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 
117/2013 (XI.19.) számú határozata 

Csabdi, Béke utca károsodott szakasz úthelyreállítás 
beruházás kiviteli tervezőjének kiválasztása 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi, Béke utca károsodott szakasz 
úthelyreállítás beruházás kiviteli terveinek elkészítésével megbízza a Futura Bt.-t a 
határozathoz csatolt árajánlat alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

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 
118/2013 (XI.19.) számú határozata 

Csabdi, Béke utca károsodott szakasz úthelyreállítás 
beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabdi, Béke utca károsodott szakasz 
úthelyreállítás beruházás műszaki ellenőri feladataival megbízza a Futura Bt.-t a 
határozathoz csatolt árajánlat alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 



 

Felelős: Polgármester 
 
További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 18:50 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


