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Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

2013. december 3-i soros, nyílt üléséről 

Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 
  2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

Az ülés időpontja: 2013. december 3-án 17.00 óra 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

   Dr. Tankó Károly   polgármester 
   Lődy József    alpolgármester 
   Ferenczik István   képviselő 
   Molnárné Szegedi Irén  képviselő 
   Dr. Nádorfi Zoltán Géza  képviselő 
   Radovics Károly   képviselő 
   Tóth Mihály    képviselő 

Az ülésre meghívást kapott  és megjelent személyek: 

   Dr. Sisa András  jegyző 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az ülés 6 fő megjelenésével határozatképes. 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő Dr. Tankó Károly polgármester 

4) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára 
vonatkozó rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
6) Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

7)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
rendjéről szóló pályázat elfogadása 

Előterjesztő Dr. Tankó Károly polgármester 
8) Csabdi Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 



9)  Egyebek 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti és az egyebek előtti két új 
napirendi pont tárgyalását fogadja el. A Bursa Hungaricá-t zárt ülésen kell tárgyalni. 

Csabdi Község Önkormányzat képviselő testülete egy hangulag az alábbi napirend 
megtárgyalását fogadja el. 

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2. Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára 
vonatkozó rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
5. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Sisa András 
6. Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
rendjéről szóló szabályzat elfogadása  

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
8. Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
9. VTKÖT társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
10.  Hulladékszolgáltatási közszolgáltatásra vonatkozó új közbeszerzési kiíráshoz 

kapcsolódóan szakértő kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly 

11.  Egyebek 

 
1.napirend: 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

A. A hivatalban személyi változásra kerül sor a pénzügyi előadó kedvezőbb állásajánlatot 
kapott. Az állást meghirdettük a közigállás.hu-n. 

B. Az Óvoda építkezése megfelelő ütemben halad, a kedvező időjárásnak, és a 
közfoglalkoztatottaknak köszönhetően. 

C. A Kultúrház felújítása keretében belső festés volt: az alapozó festés megvan, amint az 
időjárás engedi, megkapja a végső festést. 

D. Az iskola területén részben társadalmi összefogásból lett elültetve néhány facsemete és 
örökzöld cserje, amiben az iskola igazgatója is segítséget nyújtott. Az óvoda parkolójánál 



és a hivatalnál is ültettünk néhányat. A maradék facsemetéket, ha az időjárás engedi, 
akkor még elültetjük, ha nem akkor tavasszal. 

E. Nagyon jó hír, hogy a működőképesség biztosításához benyújtott pályázaton (volt 
ÖNHIKI) 4,4 millió forintot nyertünk. A környező településeket tekintve nagyságrenddel 
nagyobb támogatást nyertünk. 

F. A Saubermacher- Bicske Hulladékszállító Kft. felmondta a szállítást június 30. napjával. 
Hulladékszállító céget a közbeszerzési eljárás során nem találtunk, ezért a 
Katasztrófavédelem jelölte ki az ideiglenes szolgáltatót: a Depónia Kft-t. A hulladék 
elvitelének a napja megváltozik: nem hétfő, hanem csütörtök lesz. Erről a lakosság 
értesítést fog kapni. 

 
Az ezzel kapcsolatos kérdéseket várom, ha nincs, akkor rátérnénk a második napirendi 
pontra, illetve kérem elfogadni a beszámolót. 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2013 (XII. 3.) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 
szóló beszámolóról 

 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek 
szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

  
2.napirend: 

 
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott 
rendeletalkotási felhatalmazás, valamint ugyanezen jogszabály 35.§-ának szabályozási 
lehetősége figyelembe vételével és a decemberben belépő új közszolgáltatással összhangban 
elkészítettük a helyi hulladékgazdálkodás új szabályozását. 
Javasolom továbbá, hogy a legkisebb edényméret 60 literes legyen, és az egyedülálló, 70 év 
feletti nyugdíjas 50% -os díjkedvezményt kapjon. 
 
Dr. Sisa András jegyző 
Közbeszerzési eljárást úgy kell kiírni, hogy arra minél több cég tudjon pályázni. Az 
önkormányzat, így a legmegfelelőbb hulladékszállítót tudja kiválasztani, a lakosság érdekeit 
nézve. 
 
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 
13/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
szabályairól 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3.napirend 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Alapszabály az, hogy mindenkinek rá kell kötni a csatornagerincre. Kivétel, akinek olyan zárt 
rendszerű emésztője van, amely valamilyen okból nem köthető rá 
Közszolgáltatási szerződés keretében kiválaszthatjuk azt, aki elszállítja a szennyvizet. Aki nem 
tud elszámolni a szennyvízzel, arra komoly bírságot lehet kiszabni.  
 
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 
14/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4.napirend 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó 
rendelet 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 



Dr. Tankó Károly polgármester: 
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvényeknek módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény módosította többek között a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a 
továbbiakban: Mgtv.). A 2013. július 1-jén hatályba lépett módosítás felhatalmazza a 
települési önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és 
kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a 
turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. A közterület-használat 
díját az Mgtv. 3. melléklete szabályozza, az önkormányzatnak így ettől magasabb díj 
meghatározására nincs lehetősége, viszont a felhatalmazás szerint rendeletében meg kell 
állapítania a turisztikailag kiemelt közterületek körét, melyekre eltérő díj alkalmazandó.  

A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem a megyei kormányhivatalnál 
terjesztendő elő és a hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.  
 
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 testülete 
15/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

5.napirend 
 
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 
 Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
A Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló a főbb mutatószámokat, az 
egyes munkaköröket és a működés rendjét mutatja be. Elfogadása a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, így kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
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 
119/2013 (XII. 3.) sz. határozata 

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről 
szóló beszámolóról 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete A Felcsúti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
    Felelős: jegyző 
 
6.napirend 
 
Együttműködési megállapodás megkötése Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 
KEOP előkészítő konstrukció végrehajtása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

A 25/2002 (II.27) Korm. rendelet értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk 
területén a települési szennyvizek közműves szennyvíz- elvezetését és a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 
valósítani. Ennek alapján Bicskén a tisztítókapacitást 25.141 lakos egyenértékre kell növelni. 
A Kormány 2013 januárjában intézkedéscsomagot fogadott el a szennyvíz-elvezetési és - 
tisztítási beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében. Ennek keretén belül a 117/2013. 
(IV. 23.) Korm. rendelettel meghatározásra került a szóban forgó projektek megvalósítását 
szolgáló szervezetrendszer feladat- és hatásköre. A jelenlegi hatályos KEOP – 7.1.0/11 számú 
pályázati kiírás szerint a fejlesztés előkészítésére (tervek és a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, engedélyeztetés) kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft 
nyújthat be pályázatot. 

A pályázat benyújtása, a munka zökkenőmentes lebonyolítása, és a város érdekeinek 
maximális érvényesítése érdekében, együttműködési megállapodás kötése szükséges. 

Az előkészítő munka végeztével a keletkezett terveket, tanulmányokat a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda térítésmentesen átadja az önkormányzat számára, így lehetőség nyílik majd a 
kivitelezési munkák megkezdésére. 

A megállapodás tervezetét, a 117/2013 (IV. 23.) Korm. rendeletet és a pályázati felhívást 
előterjesztésemhez mellékeltem. 

Megállapodás az önkormányzat részére adatszolgáltatási kötelezettséget jelent, pénzügyi 
kötelezettségvállalással nem jár.  

A pályázat mielőbbi benyújtásához valamennyi résztvevő önkormányzatnak meg kell kötni az 
előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodást. 

 
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 

120/2013 (XII.03.) számú határozata 
együttműködési megállapodás megkötéséről a 

“Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció” 
végrehajtására 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel megköti a Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 
KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására – tárgyú együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

7. napirend 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről 
szóló szabályzat elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) szolgál. A 2014. évi fordulóban történő részvétel alapfeltételeként a 
csatlakozási nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadta, majd a pályázati kiírás a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetésre került.   

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj 
megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Az elbírálás rendjét a 
csatolt szabályzat-tervezet határozhatja meg, amennyiben a tisztelt képviselők jóváhagyják. 

 
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 
121/2013. (XII.03.) számú határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának rendjéről 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

Határidő: 2013.december 13. 
Felelős: Dr. Tankó Károly polgármester  

 
8. napirend 
 
Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 
 Előterjesztő Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 §-a szabályozza a 
belső kontrollrendszer működtetését. Ezen előírás alapján a jegyző köteles – a jogszabályok 
alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső 
kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 
figyelembevételével. 

A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő 
hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak/társulásnak, mint 
gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, 
működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 32 § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Társulás esetén a belső 
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott 
költségvetési szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére.” 

Fenti jogszabály (4) bekezdése szerint az önkormányzatok éves ellenőrzési tervét képviselő-
testületnek kell jóváhagynia, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig.  

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok esetében a belső 
ellenőrzési feladat ellátását külső cég végzi, megbízási szerződés alapján. A belső ellenőrzési 
vezetővel előzetesen egyeztettük a 2014. évre tervezett ellenőrzési feladatokat, melyet 
előterjesztésemhez mellékeltem. 
 
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  
122/2013 (XII.03.) számú határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázat tartalma szerint 
jóváhagyja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: december 31. 

 
9.napirend 
 
VTKÖT társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vértesboglár, Újbarok, Szár, Mány, 
Etyek, Vál tagi önkormányzatainak képviselő-testületei a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban Mötv. - 89. § (2) 
bekezdése alapján döntöttek a Társulásból 2013. december 31-napjával történő kiválásról: 

A társulás tagjainak létszáma ezáltal 10 főre változik, mely az Mötv. 94. § (4) bekezdése 
alapján az egyszerű többséggel meghozandó döntéseknél azon működési szabály-változással 
jár, hogy a határozatképes ülésen jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata 
szükséges, melynél azonban a tagok által képviselt lakosságszámot nem kell figyelemmel 
kísérni. 

A 6 tag kiválása a Társulási Megállapodás 2014. január 1-jei hatályú módosítását, és a tagi 
önkormányzatok képviselő-testületei általi megerősítését teszi szükségessé. 

A Társulási Megállapodás 18. számú módosításában szerepelnek olyan javaslatok is, melyek 
az Mötv. társulásokra vonatkozó szabályai időközbeni jogértelmezése alapján szükségessé 
váló módosításokat tartalmazzák, illetőleg a jövőben kiválásra nézve is az időpont 
vonatkozásában kiegészítő szabály beépítésére került sor, továbbá a Társulás feladatai 
köréből a már megszűnt közös feladatellátások törlést nyernek. 

 
A napi rendi 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 
124/2013 (XII.03.) számú határozata 

VTKÖT Társulási Megállapodásának 18. sz. módosításásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítására vonatkozó 
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
I. 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.  - 88. § (2) bekezdése alapján 
a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás – Bicskén, 2004. június 28-án kelt – Társulási 
Megállapodását 2014. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 18. számú 
módosítás: 
 
1. A Társulási megállapodás I/1.6., 1.9., 1.11., 1.14., és 1.16 pontjai hatályukat vesztik, az 

1.5.   pontban az Önkormányzat megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata. 
 
2. A Társulási Megállapodás I/1. Pont utolsó bekezdése – miszerint „A Társuláshoz tartozó 

 települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.” - hatályát veszti, 
helyébe az  alábbi bekezdések lépnek: 

„A határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítása során az Mötv. 146. § (3) 
bekezdése alapján: a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásáról” 
szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerinti, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot kell figyelembe 
venni. A 2010. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot az 1. melléklet rögzíti. 
 Az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése 
tekintetében  a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az 
irányadó. 
  
3. A Társulási Megállapodás I/7. pontja „székhelytelepülése” mondatrésze hatályát 
veszti, helyébe a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrész lép. 
4. A Társulási Megállapodás III/2.3. pontja és III/7. pontja hatályát veszti. 
5. A Társulási Megállapodás I/3. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök 
tere 4. számra módosul. 
6. A Társulási Megállapodás IV/1. pontja „a bizottságok (Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság, eseti bizottság), mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság” mondatrész lép, továbbá a IV/5.3. pontban a „bizottságai” mondatrész „Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság” mondatrészre módosul. 
7. A Társulási Megállapodás IV/8. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám 



„hat” ülésszámra módosul. 
8. A Társulási Megállapodás IV/10. pontja „és a jelenlévő tagok által képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát” mondatrésze s a IV/11. pont c) pontja „fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát veszti. 
9. A Társulási Megállapodás a IV/16. pontjában a „kétszer” mondatrész helyébe az 
„egyszer” mondatrész lép, továbbá a IV/27. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe „A 
Társulási Tanács ülésén a tagi Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek” 
szövegezés lép. 
10. A Társulási Megállapodás V/1. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló törvényben” mondatrész helyébe az „Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben” mondatrész lép V/1. pont szövegezése kiegészül „a Társulási Tanács évente 
külön határozatban állapítja meg a hozzájárulás arányát a Társulás éves költségvetése 
megállapításával egyidejűleg” mondatrésszel. 
11. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjában az „és 2.9.” pontra történő hivatkozás 
hatályát veszti. 
12. A Társulási Megállapodás a VIII/1.2. „a további intézmények alkalmazottai esetében” 
mondatrésze és a „közoktatási, közművelődési, avagy szociális, egészségügyi” mondatrésze 
hatályát veszti, utóbbi helyébe a „-köznevelési - „ mondatrész lép. 
13. A Társulási Megállapodás a IX/14.8 pont „közoktatási” mondatrésze helyébe a 
„köznevelési” mondatrész lép. A Társulási Megállapodás IX/14.8. Pontja szövegezése a 
„Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás” mondatrészt követően kiegészül a 
„kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrésszel. 
14. A Társulási Megállapodás X/1.1. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” 
mondatrészt követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a naptári év 1. napjával” 
mondatrészt követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel. 
15. A Társulási Megállapodás X/3. pont kiegészül az alábbi első bekezdéssel, mellyel 
egyidejűleg a 3. pont szövegezése a 3. pont második bekezdésévé válik, melyben a „kilépő” 
illetőleg a „kilépésig” mondatrészek helyébe a „kiváló” illetőleg a „kiválásig” mondatrészek 
lépnek: 
„A Társulásból kiválni évente június 30-napjával és december 31-napjával lehet, melyre 
vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell minősített többséggel meghozni, s 
arról a Társulási Tanácsot a határozat kivonat megküldésével értesíteni”. 
16. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 17. 
számú módosítás 18. számú módosításra módosul, míg a 2. számú és 3. számú függelék 
hatályát veszti. 
17. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.4. ponttal: 
„7.4. A Társulási Megállapodás 18. számú módosítása 2014. január 1. napján lép hatályba.” 
18. A Társulási Megállapodás 1. mellékletében szereplő táblázat helyébe az alábbi 
táblázat lép: 
 
 

Önkormányzat 
megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 
2010. január 01. 

Költségvetési működési hozzájárulás aránya (%) 
2013. január 1-jei lakosságszám alapján 

Alcsútdoboz 1480 1461 5,45 

Bicske 12078 12238 45,64 

Bodmér 244 250 0,93 

Csabdi 1232 1240 4,62 

Csákvár 5282 5250 19,58 



Felcsút 1815 1894 7,06 

Gánt 837 821 3,06 

Óbarok 780 836 3,12 

Tabajd 1005 996 3,71 

Vértesacsa 1787 1831 6,83 

Összesen: 26540 26817 100 

 
19. A Társulási Megállapodás 2. mellékletében a 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás, a 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 910123 Könyvtári szolgáltatások 
és a 911501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk szakfeladatok hatályukat vesztik. 
 

II. 
 
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 18. sz. 
módosítással egységes szerkezetbe foglalja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 18. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Határozat 
kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 
  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

10.napirend 
 
Hulladékszolgáltatási közszolgáltatásra vonatkozó új közbeszerzési kiíráshoz kapcsolódóan 
szakértő kiválasztása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  

A korábbi, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásunk 
eredménytelensége miatt új, nyílt eljárásrendű közbeszerzést kell lefolytatnunk. Az előző 
eljárásban közreműködő szervezet 500e Ft + Áfa díj mellett vállalta volna az eljárás 
bonyolítását, melyet túlzónak ítéltem. Az újonnan megkeresett három közreműködő szervezet 
az alábbi ajánlatokat tette: 
 a) Kp. Kft - Tata 200.000. - Ft + Áfa 
 b) Quick Solution Kft, Budaörs – 600.000.- Ft + Áfa 
 c) Escorial 2002 Bt., Győr – 700.000.- Ft + Áfa 

Fentiek alapján a legolcsóbb Kp. Kft. megbízását javasolom. 
 
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 
124/2013 (XII.03.) számú határozata 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat V. fejezetének 
(13) pontja alapján a települési hulladékkezelést végző közszolgáltató kiválasztására irányuló 
eljárásban hivatalos közbeszerzési szakértő megbízása tárgyában Kp. Kft - Tata szakértői 
megbízását rendeli el 200.000. - Ft + Áfa díj mellett. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződést megkötésére 

. 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
11.napirend 
 
Egyebek, képviselői hozzászólások 
 
Radovics Károly képviselő: 
Mikortól, és hogyan lehet szociális tűzifát igényelni? 
Dr. Sisa András jegyző: 
A tűzifa támogatást azok kaphatják, akik lakásfenntartási támogatást kapnak. 
Dr. Tankó Károly polgármester 
A jelenleg lakásfenntartási támogatást igénylők közül választjuk ki a legrászorultabbakat. A 
válogatáson kívül a Katolikus Karitász is fog osztani tűzifát. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester 
Gyuriczáné Sótér Éva, az általános iskola igazgatója kért, hogy tárgyaljuk meg, ha lehetséges 
mielőbb, az intézményi tanácsba Csabdi Község Önkormányzata képviselőjének kijelölését.  
Dr. Nádorfi Zoltán  
Javasolom Dr. Tankó Károly polgármester urat az intézményi tanácsba.  
Dr. Tankó Károly polgármester: a jelölést vállalom.  

 
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: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 



Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2013 (XII.03.) számú határozata 

Az Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag megválasztásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Alcsútdobozi József Nádor 
Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája intézményi tanácsába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 121.§ (3) bekezdés d) pontja alapján Dr. Tankó Károly polgármester megválasztja és 
delegálja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 18:30 órakor 
bezárta az ülést. 
 
    K.m.f. 
 

Dr. Tankó Károly    Dr. Sisa András 
polgármester      jegyző 


