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FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG
Határozatok:
35/2011. (I.20.)
36/2011. (I.20.)
37/2011. (I.20.)
38/2011. (I.20.)

Jegyzıkönyv
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. január 20-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

Napirendi pontok:
1./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása
2./ Bankszámla hitel-keret szerzıdés megkötése
3./ Együttmőködési megállapodás elfogadása az önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók
munkaköri alkalmassági vizsgálatára vonatkozóan
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Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testültének 2011. január 20-án
megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl
Jelen vannak:
dr. Nagy István
Mészáros Tamás
Bokodi Szabolcs
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes
Jankyné Kıvári Csilla
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter

alpolgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Távol:

Katonáné dr.Venguszt Beatrix

polgármester

Meghívott:

dr. Bognár Krisztián
Knausz Imre
Trimmel Anna
Kucsorka Gyöngyi
Nagyné John Ágnes

jegyzıt helyett.. hatósági irodavez.
Gond.Közp.és Id. Otth. vezetıje
Pénzügyi irodavezetı
Mőszaki ügyintézı
belsı ellenır

dr. Nagy István alpolgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 8 fı képviselı-testületi tag jelen van.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester akadályoztatása miatt nem tud jelen lenni, ezért az ülést megérkezéséig ı
vezeti.
Javaslatot tett a rendkívüli nyilvános ülés meghívóban kiadott napirendi pontjaira és
újabb napirendi pontok megtárgyalását javasolja az alábbiak szerint:
3./ Önkormányzat közérdekő adatainak honlapon történı közzététele kapcsán az
adatvédelmi biztos állásfoglalásában leírtak végrehajtásának megvitatása, döntés
(Bokodi Szabolcs képviselı beadványa)
Bokodi Szabolcs képviselı:
Nem javasolta e napirendi pont mai ülésen történı tárgyalását, kéri elnapolását. A
képviselı-testület tagjainak tájékoztatás céljából küldte meg az adatvédelmi biztos levelét
és a mellékelt e-mailt. Nem gondolná, hogy a mai rendkívüli ülésen ezzel foglalkozni
kellene, sokkal több idıt és elızetes megbeszélést, elıkészítést igényel e napirendi
ponttal kapcsolatos döntés.
Kérte dr. Nagy István alpolgármester urat, hogy e napirendi ponttal történı kiegészítést
ne tegye fel szavazásra. Ne foglalkozzon ezzel a mai ülésen a képviselı-testület.
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Mészáros Tamás alpolgármester:
Bokodi Szabolcs háttér információnak szánta az anyagot, megküldte, de nem kérte, hogy
ez az anyag a rendkívüli ülése napirendre legyen tőzve. A polgármester asszony
ügybuzgalmát mutatja, hogy a testület elé került a rendkívüli ülésre.
Dr. Nagy István alpolgármester:
Azért tartotta fontosnak a napirend tárgyalását, mivel az e-mail tartalmazza, hogy 2008
július óta az önkormányzat törvénysértést követ el, mert a közérdekő adatok közzétételét
elmulasztotta.
Bokodi Szabolcs képviselı:
2008. óta több dolgot kellene pótolni, ami törvényi kötelezettség. Nem lehet 1-2 hónap
alatt ennek eleget tenni. Sokkal komolyabb és nagyobb elıkészítést igényel ez az ügy,
ezért is javasolja megfelelı elıkészítettség hiányában a napirendre történı felvételét.
dr. Nagy István alpolgármester:
Szavazásra bocsátotta a napirend megtárgyalásának elnapolására irányuló indítványt.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy foglalt
állást, hogy az alpolgármester által javasolt napirendet a mai ülésen nem tárgyalja
meg.
dr. Nagy István alpolgármester:
Ezt követıen a 3./ napirendi pontként az alábbi napirend megtárgyalását bocsátotta
szavazásra;
Együttmőködési megállapodás elfogadása az önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók munkaköri alkalmassági
vizsgálatára vonatkozóan
Bokodi Szabolcs képviselı:
Megjegyezte, hogy e javasolt napirendi ponttal kapcsolatban kiküldött anyag nem
elıterjesztés. Kifejezetten kéri a hivatalt, hogy e témával kapcsolatban szabályos
elıterjesztés készüljön.
Csillag Tibor képviselı:
Kifejezetten kéri, hogy az ügyrendet tartsák be,
folytassák a továbbiakban.

az ülés menetét a szokott módon

dr. Nagy István alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? A javasolt
napirendi pont megtárgyalásán kívül más napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el. Jegyzıkönyv hitelesítınek Csillag Tibor és dr. Szeredi Péter képviselıket javasolta.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendet az általa kiegészített
napirendekkel együtt fogadja el, a jegyzıkönyv hitelesítıket válassza meg.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadta.
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Jegyzıkönyv hitelesítınek Csillag Tibor és
megválasztotta.

dr.

Szeredi

Péter

képviselıket

Napirendi pontok:
1./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának, Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának
módosítása
2./ Bankszámla hitel-keret szerzıdés megkötése
3./ Együttmőködési megállapodás elfogadása az önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók
munkaköri alkalmassági vizsgálatára vonatkozóan
Napirendi pontok tárgyalása :
1./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának, Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának
módosítása
(/Elıterjesztés, határozati javaslatok, Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
dr. Nagy István alpolgármester:
Felkérte dr. Bognár Krisztián hatósági irodavezetıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet, miért válik szükségessé a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító
Okiratának módosítása SZMSZ és Szakmai programjának módosítása.
dr. Bognár Krisztián hatósági irodavezetı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet az Alapító Okirat módosítását tartalmazó határozati
javaslatokban foglaltakról. (Jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Setét Vilmos képviselı:
7.1. pontban foglaltak kapcsán megkérdezte, hogy az ellátási terület bıvülése teszi- e
szükségessé a módosítást?
8. pont szerint változott- e a költségvetési szerv jogállása?
A négy településnek külön-külön kell jóváhagyni az alapító okirat módosítását?
Nagyné John Ágnes belsı ellenır:
Az Alapító Okirat módosításával nem változik a költségvetési szerv jogállása.
Az Alapító Okiraton a mőködési terület bıvülése mellett egyéb változásokat is szükséges
átvezetni. Az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatályon kívül helyezte a „költségvetési
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV törvényt. A törvény 135. § (5) bekezdése szerint
a hatálybalépést követı elsı alapító okirat módosításakor szükséges a változásokat az
Alapító Okiraton átvezetni. A költségvetési szerv típusa megnevezést törölni szükséges.
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Módosítást igényel továbbá a 2009. évi szakfeladatok hatályon kívül helyezése is,
amelyre a Magyar Államkincstár hívta fel a figyelmet. A 7.1. pont utal arra, a
gyermekjóléti feladatok ellátásán túl a 4 település 2011. március 1-tıl a házi
segítségnyújtást is társulásban kívánja ellátni. A további módosítások az aktuális
törvényeknek megfelelıen történnek átvezetésre.
Csillag Tibor képviselı:
Megkérdezte, hogy finanszírozási változást is jelent-e a módosítás?
Nagyné John Ágnes belsı ellenır:
A házi segítségnyújtás társulásban történı ellátása az önkormányzat bevételét növeli,
elsısorban az állami normatív hozzájárulás mértéke növekedik a családsegítés és a házi
segítségnyújtás esetében.
Dr. Nagy István alpolgármester:
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a Gondozási Központ és Idısek
Otthona Alapító Okiratának módosítását szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
35/2011. (I. 20.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv
– a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.)
pontjában foglalt hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi
XXXVIII tv. 90. §-ában foglaltak alapján – 2011. március 1–i hatállyal a Gondozási
Központ és Idısek Otthona – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„ 6. Az intézmény férıhelyeinek száma:
6.1. idısek otthona férıhelyeinek száma:

27 fı

6.2. idısek klubja férıhelyeinek száma :

30 fı”

2. Az Alapító Okirat 7.1. pontja helyébe az alábbi 7.1. pont lép:
„7.1. A házi segítségnyújtás, a családsegítés
és gyermekjóléti feladatok tekintetében: Csákvár, Gánt, Vértesboglár és Bodmér
községek teljes közigazgatási területe”
3. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
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„8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szer
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala látja el.”

4. Az Alapító Okirat 10.3 pontja hatályát veszti.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Csákvár Nagyközség a
Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda részére a változások
átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelıs:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Határidı: döntést követı 8 nap
dr. Nagy István alpolgármester:
Szükségessé vált a Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint
Szakmai Programjának a módosítása is a házi segítségnyújtás ellátási területének
bıvülése miatt.
Hozzászólás nem lévén, ezért kérte a képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés
mellékletét képezı határozati javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
36/2011. (I. 20.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ
és Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint Szakmai
Programja házi segítségnyújtás ellátási területének bıvítése miatt szükséges
módosítást jóváhagyja.
A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a döntésrıl a határozat megküldésével
az intézményvezetıt értesítse.
Határidı:
Felelıs:

2011. január 24.
jegyzı

2./ Bankszámla hitel-keret szerzıdés megkötése
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
dr. Nagy István alpolgármester:
Bankszámla hitelszerzıdéssel kapcsolatban ismertette az elıterjesztésben leírtakat.
Kérte, hogy akinek az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólása, kérdése van tegye meg.
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Csillag Tibor képviselı:
Megkérdezte, hogy az elmúlt évekhez képest javult- e a helyzet a hitelkeret
igénybevételét illetıen.
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
Elmondta, hogy elég a 10.000.000.- Ft összegő „biztonsági tartalék” is. A Reiffeissen
Bank Zrt-vel korábban kötött megállapodásban 20.000.000.- Ft hitelkeret szerepelt.
Elegendınek tart 10.000.000.- Ft összegő hitelkeretet. Február végén likviditási
problémák jelentkezhetnek, ezért volna szükség a hitelkeretre, ugyanis az önkormányzat
által megelılegezett pályázati pénzek nem olyan ütemben jönnek vissza, ahogy arra
szükség lenne. A hitelkeret úgy is felfogható, hogy pályázati önerı forrását is jelentheti
addig, amíg más forrás nem lesz, de errıl, majd akkor beszéljenek, ha aktuálissá válik.
Setét Vilmos képviselı:
Biztatónak tartja, hogy „csak” 10.000.000- Ft hitelkeret rendelkezésre állását kéri a
pénzügyi iroda.
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
Takarékossági okok miatt nem hosszabbította meg a képviselı-testület a hitelkeret
szerzıdést december hónapban. A képviselı-testületnek van egy határozata arról, hogy a
számlavezetı pénzintézeteket megversenyezteti. Amennyiben erre sor kerül az sem lesz
akadálya, ha idı közben esetleg az önkormányzat bankot vált, ki kell fizetni és a másik
banknál mőködhet tovább, ha a testület úgy dönt.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Megkérdezte, hogy egész évben fél %-ot kell fizetni rendelkezésre tartási jutalékért?
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
Egész évre a hitelkeret igénybe nem vett mindenkori összegének a 0,5 %-a.
Dr. Nagy István alpolgármester:
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a 10.000.000 Ft összegő hitelkeret
határozatlan idıre történı rendelkezésre bocsátásáról szóló javaslatot.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
37/2011. (I. 20.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Reiffeisen Bank Zrtvel bankszámla –hitelkeret szerzıdést kíván kötni 2011. február hó 1. napjától
határozatlan idıre.
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Felhívja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelıen a szerzıdés
megkötése érdekében intézkedjen a Raiffeissen Bank Zrt-nél.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
3./ Együttmőködési megállapodás elfogadása az önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók
munkaköri alkalmassági vizsgálatára vonatkozóan
(Együttmőködési Megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
dr. Nagy István alpolgármester:
A napirendi pontban szereplı együttmőködési megállapodás megkötését javasolta
tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatottak akkor állhatnak munkába, ha a foglalkozásegészségügyi vizsgálaton részt vesznek. A szolgáltatást végzı szakorvos ennek
elvégzéséért a tv.-ben elıírt összeget kapja a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjánál biztosított keretösszegbıl.
Hozzászólás nem lévén
szavazásra bocsátotta az együttmőködési megállapodás
elfogadását.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
38/2011. (I. 20.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1),
Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) és dr.
Wiesler Ferenc (8083 Csákvár, Kálvin u. 2.) között – a közfoglalkoztatás keretében
a Munkaügyi Kirendeltség által kiközvetített álláskeresı foglalkozás-egészségügyi
vizsgálata tárgyában- kötendı együttmőködési megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

az

alábbi

„Együttmőködési

megállapodás”

„EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött
-

egyrészrıl a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
(Székesfehérvár, Sörház tér 1., képviselıje:Pákozdi Szabolcs igazgató ),
továbbiakban: Munkaügyi Központ,
másrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér
9.) képviseletében Katonáné Dr.Venguszt Beatrix polgármester továbbiakban:
Önkormányzat, valamint a Mandula 2002.Bt.(adószáma: 21397262-3-07 ,
számlaszáma: 58300031-13000268-80000008 , székhelye: 8083 Csákvár, Kálvin
u.2., képviseli: Dr.Wiesler Ferenc ), továbbiakban: Szolgáltató
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– együtt: Felek – között, alulírott helyen és idıben, az alábbiak szerint:

I.
A megállapodás célja, tárgya

A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.) 48. §-a szerint „azt a személyt, akinek a települési önkormányzat
közfoglalkoztatást ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv küldi el a
közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozásegészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a vizsgálatot
végzı szerv részére.”
Az Flt. 8. § (4) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatás megvalósításának folyamatosságának elısegítése érdekében a Felek
jelen megállapodás céljául tőzik ki a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz
kapcsolódó feladatok egyszerő és gyors lebonyolítását és megvalósítását, ennek
érdekében kifejezik együttmőködési szándékukat.
Jelen Együttmőködési megállapodás tárgyi hatálya az önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló munkaköri alkalmassági
vizsgálatára terjed ki.

II.
Az együttmőködés tartalma

1. Az Önkormányzat feladatai:
1.1. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatást megelızıen gondoskodik rövid idejő
közfoglalkoztatás esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény (Szt.) 35.§-ában meghatározott személy (a bérpótló juttatásra (BPJ)
jogosult, illetve hosszabb idejő közfoglalkoztatás esetén az illetékes kirendeltség
által kiközvetített álláskeresı foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történı
küldésérıl, beutalásáról a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából,
abban az esetben is, ha más (Önkormányzat által fenntartott intézmény,
önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaság, vagy egyház által
fenntartott intézmény) a munkáltató. Az Önkormányzat a beutaláskor a jelen
megállapodás mellékletét képezı nyomtatványt használja.
1.2. Az Önkormányzat fogadja a Szolgáltató számláit, ellenırzi azokat és igazolja, hogy
az orvosi vizsgálatot végzı szerv által kiállított számlán szereplı összeg megfelelı-e
az általa küldött közfoglalkoztatásban részt vevık foglalkozás-egészségügyi

10
vizsgálatainak számához képest.
1.3. Az ellenırzés elvégzése után az Önkormányzat megküldi a Munkaügyi Központ
számára a leellenırzött számlát és a megállapodás mellékletét képezı adatlapot.

2. A Szolgáltató feladatai:
2.1. A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából fogadja az Önkormányzat
által hozzá küldött, e megállapodás 1.1. pontjában meghatározott munkavállalókat, a
szakmai szabályok szerint a vizsgálatot lefolytatja.
2.2. A vizsgálatok díjának elszámolása céljából a Munkaügyi Központ nevére (Fejér
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.)
havonta számlát állít ki az elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok térítési
díjairól melyhez csatolja az Együttmőködési Megállapodás mellékletét képezı
Adatlapot. Vállalja, hogy a díjazásra a hatályos jogszabályban (89/1995. (VII.14.)
Korm. rendelet) elıírt díjtétel alkalmazásával kerül sor.
2.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatok folytatásához
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik és azok fennállását a megállapodás
idıtartama alatt biztosítja.
2.4. A Szolgáltató a vizsgálatok lezárását követıen a vizsgált személy részére átadja az
alkalmasságról kiadott vélemény egy példányát, további egy példányt a Jegyzı
részére megküld, a harmadik példányt a foglalkozás-egészségügyi
törzsdokumentációban megıriz.

3.

A Munkaügyi Központ feladatai:

3.1. A Munkaügyi Központ illetékes kirendeltsége az Önkormányzattól fogadja a
számlákat (lásd 1.3.pont), a szakmai teljesítés-igazolással látja el, majd a
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végzı Szolgáltató által kiállított számlát
beküldi a Munkaügyi Központ MPA Elszámolási Osztályára.
3.2. A Munkaügyi Központ havi pénzigénylés keretében a Nemzetgazdasági
Minisztérium Munkaerı-piaci Alap Fıosztályától kér finanszírozást a foglalkozásegészségügyi vizsgálat megtérítésére.

3.3. A Munkaügyi Központ a fentiek szerint szabályosan kiállított, ellenırzött számla
ellenértékét az MPA Elszámolási Osztályra történı beérkezést követı 30 napon
belül, átutalással téríti meg a Szolgáltatónak.

4.

Felek kijelentik:

-

-
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tudomással bírnak arról, hogy a Munkaügyi Központ kizárólag a munkaköri
alkalmassági vizsgálat térítési díját finanszírozza, egyéb, alkalmazási feltételként
meghatározott egészségügyi vizsgálatok (pl. tüdıszőrés) díjának rendezése nem
tartozik e megállapodás hatálya alá,
a jelen megállapodás módosítására, megszüntetésére, felmondására vonatkozó
nyilatkozatokat kizárólag írásbeli formában, egymás egyidejő tájékoztatása
mellett tekintik érvényesnek,
e megállapodás egyoldalúan 30 napos felmondási idıvel szüntethetı meg.

Jelen Együttmőködési megállapodást a Felek határozatlan idıre kötik, annak
felülvizsgálatát a tárgyév december 31-ig elvégzik.

Jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
egyezıt, jóváhagyólag aláírták.
Kelt:, Székesfehérvár , 2011. ………………………………………..

…………………………………
Katonáné Dr.Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Nagyközség Önkormányzata

…………………………………
Pákozdi Szabolcs
igazgató
Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja

……………………………………………..
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