
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Csabdi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
2013. december 17-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2013. december 17-én 17.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester,  
                                                                     Lődy József                         alpolgármester  
             Ferenczik István                  képviselő 
                                                             Dr.  Nándorfi Zoltán                  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 4 fő megjelenésével határozatképes. Molnárné Szegedi Irén és Radovics Károly 
képviselők előre jelezték távollétüket. 

A rendkívüli testületi ülés összehívásának elsődleges oka, hogy a helyi önkormányzatoknak 
szociális rendeletüket még az év végéig módosítani kell. A rendelet a következő év január 
elsejétől hatályba is lép. Ezen felül a Bicske és környéke orvosi ügyelet társulási 
megállapodásának újbóli módosítására van szükség, melyhez szintén testületi döntés 
szükséges.  

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.) Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
4.) Tájékoztatás Csabdi 2013. évi környezeti állapotáról 
 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 pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.) Javaslat a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 
          Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
4.) Tájékoztatás Csabdi 2013. évi környezeti állapotáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
1./ napirend: 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: Felkérem Jegyző Urat, a napirend rövid ismertetésére. 
 
Dr.Sisa András jegyző: A helyi rendelet módosítására azért van szükség, mert megszűnik az 
átmeneti segély, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és helyébe lép az 
önkormányzati segély. Egy nyomtatványt alkalmazzuk az igénylésre, mert ez az egy segély 
forma fogja az említett élethelyzeteket rendezni. A rendelet-módosításhoz áttekintettük az 
előző szabályozások feltételeit: ennek alapján a jogosultságot az öregségi minimum nyugdíj 
150%-ához kötöttük, egyszeri 10.000.- Ft maximum juttatás mellett. Új alternatívaként került 
a rendeletbe az alternatív élethelyzetek kezelésére: a méltányossági jogkör gyakorlására 
jogosult polgármester évenkénti egy alkalommal 50.000.- Ft-ig terjedő juttatást állapíthat 
meg. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Az átmeneti segély kiváltásának feltételeihez igazodva azt 
szeretném, ha nem 10.000.-, hanem 15.000.- Ft lenne a maximális összeg és évente kétszer 
lehetne igényelni ezt a segély típust. Képviselő Uraknak van hozzászólása, észrevétele a 
rendelet-módosítással kapcsolatban? Ha nincs, javaslom így elfogadni. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 



 

Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. ( XII.20.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

szóló 15/2011 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
és a  

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2006. (III.02.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
2./ napirend: 
A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: A módosítási javaslatot már tárgyalta a Társulási Tanács, 
ahol a Polgármesterek elfogadták a változtatást. Viszont ez csak akkor léphet hatályba, ha 
minden település képviselő-testülete is utólagosan megerősíti, jóváhagyja. Arról szól a 
módosítás, hogy a jogszabályi változások következtében jogharmonizációs folyamatot kellett 
végrehajtani. Az önkormányzati önrészek kiszámítása új metódus alapján történik: a lényeg, 
hogy jóval kevesebb önkormányzati támogatást kell nyújtanunk a társulás felé, ami szerintem 
mindenképpen elfogadható számunkra. Észrevételt tesz bármelyik képviselő? 

Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4igen, 0 nem,0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2013. (XII.17.) számú határozata 

a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján a Bicske és Környéke 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás – Bicskén, 2012. március 29.-napján kelt – Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:  



 

 
1. A Társulási Megállapodás I/2.2. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök 

tere 4. számra módosul.  
2. A Társulási Megállapodás I/2.4. pontjában az „1. számú melléklete” mondatrész „1. 

melléklete” mondatrészre módosul.  
3. A Társulási Megállapodás II/3.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „A tagok 

hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosságszámával arányos. A II/3.3.3 pontja 
az alábbiak szerint módosul: „A kiegészítő hozzájárulás mértéke a lakosságszám 
arányában kerül meghatározásra, melyet a településenkénti lebontásban és 
összegszerűségében a 2. melléklet tartalmaz.” 

4. A Társulási Megállapodás II/5.7. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám 
„hat” ülésszámra módosul.  

5. A Társulási Megállapodás II./7.2. 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. Az abból 
kiválni mondatrész után „július 1. napjával és” kiegészül. 

6. A Társulási Megállapodás II./7.4. pontjában „a több mint fele” szövegrész hatályát 
veszti. 

7. A Társulási Megállapodás II/9. pontjának számozása 9.1. pontra módosul, és 
kiegészül az alábbi 9.2. ponttal: 

 
„9.2. A Társulási Megállapodás módosítása 2014. január 1-napján lép hatályba.”   

 
II.  
 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja.  

 
2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Bicske és Környéke 

Központi Orvosi Ügyeleti Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Bicske és 
Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat 
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.  

 
Felelős:         Dr.Tankó Károly 
         polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
3. napirend: 
A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: A következő napirendi pont is kötelezően évenkénti 
megtartású áttekintés: gyakorlatilag egy vázlat, ami tartalmazza, hogy milyen 
rendszerességgel tartja a testület soros üléseit, valamint a jogszabályi határidők tekintetében 
a helyi rendeletek módosításainak, egyéb kötelezettségeinek, határidejét kell tartalmaznia. 
Minden hónap első keddje a soros üléseink időpontja, ettől kisebb mértékű eltéréseink 
lehetnek, de igazából ez nem jellemző. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk a 
javaslatról. 



 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2013. (XII.17.) számú határozata 

A 2014. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról 
 
Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2014. 
évi munkatervét és a 2014. évi jogalkotási programot elfogadja. 
 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
4.) napirend 
Tájékoztatás Csabdi 2013. évi környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: Ez a napirendi pont is kötelező jogszabályi feltétel, mely 
rövid szöveges értékelést takar. Szerencsések vagyunk, mert ipari üzem nincs a 
környezetünkben, nagyobb közúti forgalom sincs, az előterjesztés pedig tartalmazta a valós 
értékelést. Ha ezzel kapcsolatosan bárkinek kérdése van, várom, ha nincs, kérem a 
Képviselőket szavazzunk az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt  
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2013. (XII.17.) számú határozata 

A település környezeti állapotáról szóló beszámolóról 
 
Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csabdi község környezeti állapotáról 
szóló beszámolót a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
46.§ (1) bekezdés e) pontja alapján megtárgyalta, és arról a lakosságot az előterjesztés 
helyben szokásos módon történő közzétételével tájékoztatja. 



 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 17:30 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 

 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 


