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Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

2014. augusztus 29-i rendkívül, nyílt üléséről 

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

Az ülés időpontja: 2014. augusztus 29-én 08.00 óra 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

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

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

   Dr. Sisa András  jegyző 

   Papp Imréné   óvodavezető 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a 7 képviselőből 4 fő megjelenésével a testület határozatképes. Molnárné Szegedi Irén, 
Tóth Mihály és Dr. Nándorfi Zoltán igazoltan van távol. 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

1) Az oktatási intézmények gyermekétkeztetési feladat ellátására beérkezett pályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

A kiküldött meghívóban egy napirend szerepel, de ezen kívül szeretném tárgyalni Papp Imréné 
megbízott óvodavezető tanulmányi támogatás iránti kérelmét, ily módon tenném szavazásra a 
napirend elfogadását. 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással az alábbi napirend megtárgyalását fogadja el. 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok felsorolása: 

1) Az oktatási intézmények gyermekétkeztetési feladat ellátására beérkezett pályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

     2.) Papp Imréné tanulmányi támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 

 
 
 



1. napirend: 

1) Az oktatási intézmények gyermekétkeztetési feladat ellátására beérkezett pályázat 
elbírálása 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Megjegyzem, hogy Dr. Nándorfi Zoltán 08:06 perckor 
megérkezett a testületi ülésre: ezzel a jelen lévő képviselők száma 5 főre változik. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy pályázatot írtunk ki az oktatási intézmények 
közétkeztetésének biztosítására. A feladatellátás önkormányzati hatáskörben maradt az 
intézmény fenntartójának személyétől függetlenül.  

A szolgáltatókat a beszerzési szabályzatunknak megfelelően pályáztatni volt szükséges: ennek 
megfelelően három ajánlat bekérésére került sor, mivel 200.000.- Euróig (kb. 54.000.000.- 
Ft) a szolgáltatás nem közbeszerzés-köteles a Kbt. kivételszabálya értelmében. 

A pályázati felhívást az alábbi szolgáltatók részére juttattuk el: 

a) Bicske Városi Konyha, Bicske 

b) Vál Völgye Gasztro Kft., Vál 

c) „Marcsi Kifőzde”, Bicske 

A felhívásban meghatározott augusztus 22-i határidőre egyetlen pályázat érkezett be: 
érvényes pályázatot nyújtott be a „Marcsi Kifőzde”. 

Előterjesztésemhez egyidejűleg csatoltam a pályázó által ajánlott díjakat. Összességében 
elmondható, hogy a fizetendő adagonkénti díj 6-10 Ft-tal emelkedett. 

Fentiek alapján – mivel a gyermekétkeztetés biztosítását szeptembertől mindenképpen meg 
kell oldani  – a szerződés megkötését a „Marcsi Kifőzdé”-vel javasolom az előterjesztés 
határozati javaslata szerint. Erre kérem a Tisztelt Képviselők szavazatát! 

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 
59/2014. (VIII.29.) számú határozata 

A közoktatási intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási intézmények közétkeztetésének 
biztosítására a 2014-2015-ös tanév végéig – 2015. augusztus 31. napjáig –szerződést köt a 
„Marcsi Kifőzdé”-t üzemeltető Márkusné Szili Mária egyéni vállalkozóval (2060 Bicske, 
Galagonyás III. dűlő 6215/1. hrsz, nyilvántartási szám: 15793536, adószám: 65466164227) a 
határozathoz csatolt árajánlata alapján.  



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közétkeztetési szerződés aláírására 

Felelős:  Polgármester 
    Határidő:  Augusztus 31. 
 
2.napirend: 
Papp Imréné tanulmányi támogatás iránti kérelme 

 Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Dr. Tankó Károly polgármester: Papp Imréné, az óvoda megbízott vezetője az ülésen kiosztott 
kérelemmel fordult Csabdi Község Önkormányzatához. Ebben arról tájékoztat bennünket, 
hogy beiratkozott a Műszaki Pedagógiai Tanszék oktatási intézménybe, ahol Közoktatási 
vezető és pedagógus végzettséget kíván megszerezni. A képzés szemeszterenkénti költsége 135 
000 Ft.  

Mivel a képzés a munkavállaló jelenlegi feladatainak ellátásához kapcsolódik, valamint a 
pedagógusok továbbképzésére költségvetésünkben egyébként is szükséges megfelelő 
előirányzatot biztosítani, ezért javasolom ebben a szemeszterben Papp Imréné tanulmányi 
költségeinek átvállalását a továbbképzési keret terhére. 

Fenti javaslatról kérem a Tisztelt Képviselők szavazatát! 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás 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 

60/2014. (VIII.29.) számú határozata 
Papp Imréné tanulmányi támogatása 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Imréné megbízott óvodavezető, 
közalkalmazott a Műszaki Pedagógiai Tanszék oktatási intézmény Közoktatási vezető és 
pedagógus szakán a 2014-2015 tanév első szemeszterének 135 000 Ft összegű tanulmányi 
költségének megtérítését átvállalja. A képzés díjának fedezetét a „pedagógusok 
továbbképzése” költségvetési soron biztosítja az intézményfenntartó. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Augusztus 31. 
 

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 


