
 J E G Y ZŐ K Ö N Y V  

Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

2014. június 30-i soros, nyílt üléséről 

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

Az ülés időpontja: 2014.június 30-án 11.00 óra 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

   Dr. Tankó Károly   polgármester 
   Lődy József   alpolgármester 
   Radovics Károly  képviselő 
   Tóth Mihály   képviselő 

Ferenczik István  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 a 7 képviselőből 5 fő megjelenésével a testület határozatképes. A két fő hiányzó 
képviselő Szegedi Irén és Dr. Nándorfi Zoltán előre jelezte távollétét. 

A kiküldött meghívóban nyolc napirend szerepel, de a 6-os és 7-es napirendi pontokat objektív 
okokból nem kívánjuk tárgyalni, ezt későbbi ülésre halasztjuk, ily módon tenném szavazásra a 
napirend elfogadását. 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

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

2.) Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. 
módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4.) Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátásának pályáztatása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) Belterületi utak úthibáinak, kátyúinak kijavítása 
 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 

7.) Döntés a Kultúrház tetőjének cseréjéről 



 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 

8.) Döntés a„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior 
támogatás felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó helyett a 6-os és 7-es napirend 
törlésével, így az előzőekben 8-as napirend előrejövetelével, a 6 napirend 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) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

2.) Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

3.) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. 
módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

4.) Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátásának pályáztatása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

5.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

6.) Döntés a„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior 
támogatás felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 Előterjesztő: Dr.Tankó Károly polgármester 

 
1.napirend: 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Az elmúlt időszakban a településen a következő események történtek: 

A. Deltozó Sándor önkormányzati karbantartó benyújtotta felmondását, amit én elfogadtam, 
így 2014. június 30. napjával elköszön a hivataltól. Jelenleg alkalmazott karbantartója 
nincs a hivatalnak, ezt a feladatot a közmunkások révén látjuk el.  

B. Megkezdtük az iskolában a beteg fűzfa kivágását, ehhez további segítséget kell kérnünk 
helyi favágótól, ugyanis a közmunkások megfelelő képzettség hiányában nem tudják 
szakszerűen elvégezni. Eddig a fa koronáját könnyítették meg, hogy az esetleges 
baleseteket megelőzzük. 

C. Az óvoda használatbavétele folyamatban van, jelenleg a vízmintavételt illetve az ÁNTSZ 
által előírt kisebb hiányok pótlását végezzük. 
 

Egyéb jelentős esemény nem történt, így kérem elfogadni a beszámolót. 



 
Radovics Károly képviselő: Szeretném jelezni, hogy Vasztélyon a harangláb kiugrott a 
helyéről - így nem lehet használni - kérték a lakosok, hogy ezt csináljuk meg. Ha bármilyen 
gépi segítség kell, abban én tudok közreműködni, csak szóljanak. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Szerdán mennek a közmunkások Vasztélyra egyéb munkák 
kapcsán, akkor megnézik a haranglábat is. 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek 
szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma:  5fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2014 (VI.30.) 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: 
Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyása 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Kérem a Jegyző Urat, hogy röviden ismertesse, hogy itt miről van szó. 
 
Dr. Sisa András jegyző: A Kapcsolat Központ székhely- és telephely-változását kellene 
elfogadni eszerint az előterjesztés szerint, ami gyakorlatilag egy formális változás. 
 
Dr.Tankó Károly polgármester: Szerintem így mindenkinek érthető, 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 
 
Az elfogadott döntés 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2014. (VI. 30.) számú határozata 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának jóváhagyása 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyásról a Társulási Tanács elnökét soron kívül értesítse. 
 

Határidő: kiértesítésre azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. napirend 
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. módosítása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

Dr. Tankó Károly polgármester: 
Szintén Jegyző Urat kérném fel, a napirend rövid bemutatására. 
 
Dr. Sisa András jegyző: 
Tabajd és Vértesacsa kilépési szándékot jelentett be a Társulási Tanács felé és a társulási 
megállapodás ennek megfelelő jóváhagyását kell most jóváhagyni a testületnek. 

 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Természetesen egyhangúlag megszavazzuk Tabajd és Vértesacsa függetlenségét. 
 
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 

45/2014 (VI.30.) számú határozata 
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. módosítása 

 

HAT ÁROZ ATI  JAVAS LAT 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 19. 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 
Önkormányzati Társulás – Bicskén, 2004. június 28.-napján kelt – Társulási Megállapodását 2014. 
július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a 19. számú módosítás:  

 

1. A Társulási Megállapodás I/1.12. és 1.15. pontjai hatályukat vesztik, melyet követő bekezdésben 
a 2010. január 1-i állapotú lakosságszámra vonatkozó dátum 2014. január 1.-napjára módosul.  

 

2. A Társulási Megállapodás III/2.1.2. és 2.9. pontjai hatályukat vesztik.   

 

3. A Társulási Megállapodás III/8. pontja „(részt vevő önkormányzat 14, kivéve Bicske, 
Alcsútdoboz települések)” mondatrésze hatályát veszti. 

 

4. A Társulási Megállapodás IV/11. pont utolsó bekezdésében a „6” tag „5” tagra módosul. 

 

5. A Társulási Megállapodás IV/14. pontja első bekezdésében a „jegyzőkönyvvezető” mondatrész 
hatályát veszti, helyébe a „jegyzőkönyv-hitelesítő” mondatrész lép. 

 

6. A Társulási Megállapodás IV/15. pontja szövegezése múlt időre: a „megszűnik” mondatrész 
„megszűnt” mondatrészre módosul, míg  15.1.3. pontja ötödik francia bekezdése „éves 
elszámolások” mondatrésze törlendő,  helyébe „záró elszámolás” mondatrész lép, egyidejűleg 
„a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően” mondatrésze szintén törlendő.  

 



7. A Társulási Megállapodás IV/15.3. pontjában a „rögzítik” mondatrész „rögzítették” 
mondatrészre módosul, egyidejűleg a 15.4.1. pont, valamint a 15.4.2. pont „többi” mondatrésze 
hatályát veszti. 

 

8. A Társulási Megállapodás IV/15.6.  és 15.7. pontja szövegezése múlt időre módosul a 15.6. pont 
„szünteti” mondatrésze helyébe „szüntette” mondatrész, míg a 15.7. pont „adja” mondatrésze 
helyébe „adta” mondatrész lép.  

 

9. A Társulási Megállapodás  VIII/1.2. pontja „-köznevelési-„ mondatrésze hatályát veszti.  

 

10. A Társulási Megállapodás IX. fejezete, X/6.2. pontja  hatályát veszti.  

 

11. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 18. számú 
módosítás 19. számú módosításra módosul. 

 

12. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.5. ponttal: 

 

 „7.5. A Társulási Megállapodás 19. számú módosítása 2014. július 1-napján lép hatályba.”  

 

13. A Társulási Megállapodás XI/8. pontja kiegészül az „és …./2014.(VI…..)” határozatszámmal. 

 

14. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében lévő táblázat hatályát veszti, helyébe az 
alábbi táblázat lép: 

 

Önkormányzat 

 megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 

2014. január 01. 

Költségvetési működési 

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

alapján 

Alcsútdoboz 1455 1461 6,10 

Bicske 11801 12238 51,01 

Bodmér 254 250 1,04 



 

15. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete címében a „szakfeladati rend szerinti” 
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „szakmai” mondatrész lép, míg a táblázatban szereplő 
szakfeladatok száma és megnevezése helyébe a „kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről” szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
alapján bejelentett 2014. január 1-napjától hatályos alaptevékenységek kormányzati funkciók 
szerinti besorolása lépett, melynek köréből az alábbi kormányzati funkciók törlendők: 

 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

16. A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a 18. számú módosítást elfogadó 
képviselőtestületi határozatok helyébe a 19. számú módosítást elfogadó határozatok száma lép.  

 

II.  

 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt 19. sz. módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja.  

 

Csabdi 1241 1240 5,17 

Csákvár 5240 5250 21,88 

Felcsút 1884 1894 7,90 

Gánt 830 821 3,42 

Óbarok 821 836 3,48 

Összesen: 23526 23990 100,00 



2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 19. 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 Képviselőtestület döntéséről értesítse.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
4.napirend 

Az oktatási intézmények gyerekétkeztetési ellátásának pályáztatása 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Mivel az étkezési feladatokat ellátó pályázatot 12 hónapra kötjük, ami 2014. augusztus 31. 
napjával lejár, ezért most új pályázatot kell kiírnunk. A pályázati felhívás szövegezése 
természetesen aktualizálva van megszerkesztve. 
 
Ajánlom a pályázati felhívás kiírásának elfogadását. 
 
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 
46/2014 (VI.30.) számú határozata 

Pályázat kiírása a közoktatási intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátására 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmények 
gyermekétkeztetésének biztosítására pályázati kiírást tesz közzé és felhatalmazza a 
polgármestert legalább három szolgáltató közvetlen megkeresésére. A pályázati kiírás 
tartalmát a Képviselő-testület jóváhagyja azzal, hogy a pályázati kiírás a határozat 
mellékletét képezi. 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Augusztus 22. 

 

 



 

5.napirend 
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Jegyző Úr, kérlek ezt a napirendet is mutasd be a képviselőknek. 
 
Dr.Sisa András jegyző: A településen működő szociális intézmény, illetőleg a hivatal részéről 
a szociális ügyintéző készíti el a beszámolót a jogszabályban megadott szempontok szerint. A 
ténylegesen igénybe vett juttatásokat, támogatásokat részletezve. A beszámoló elfogadása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: 
Ha nincs a napirendhez kérdés, kérés, hozzászólás, 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 
 
Az elfogadott döntés 
 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47 /2014 (VI. 30.) sz. határozata 

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

1., a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 

2., az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát, 

3., a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2013. évi tevékenységéről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző (határozat és értékelés megküldése) 



 
 
6.napirend 
Döntés a„Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester:  
Jegyző Úr, kérlek itt is röviden ismertesd a napirendet. 

Dr.Sisa András jegyző: A közbeszerzési pályázati felhívásra egy ajánlat érkezett, de az is 
jóval túllépte a rendelkezésre álló keretet. Így egy lehetőségünk van, eredménytelennek kell 
nyilvánítani a közbeszerzési eljárást a forráshiányra való hivatkozással, és így tudjuk lezárni 
az eljárást. A műszaki tartalom megváltoztatása után lehet újabb eljárást elindítani. 

Dr.Tankó Károly polgármester: Nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük a döntést, és 
elfogadjuk. A további teendőnk pedig, hogy olyan műszaki tartalmi szintet találni, ami utána 
megvalósítható a rendelkezésre álló összegből. Erről kérem a Tisztelt Képviselők szavazatát! 

 
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 
48/2014. (VI.30.) számú határozata 

döntés a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja az alábbi indokkal: 

A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 
ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 11.45 órakor 
bezárta az ülést. 

      K.m.f. 
Dr. Tankó Károly     Dr. Sisa András  

polgármester     jegyző 


