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          FEJÉR MEGYE 

CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,  

2012. június 26-án megtartott nyilvános üléséről. 
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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Csákvár Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott 

nyilvános üléséről  

 

Jelen vannak:   Katonáné  

dr. Venguszt Beatrix polgármester 

   Mészáros Tamás  alpolgármester 

   dr. Nagy István  alpolgármester 

Bokodi Szabolcs képviselő 

   Csillag Tibor   képviselő 

Dornyiné  

   Eigner Ágnes  képviselő (később érkezett) 

Jankyné  

Kővári Csilla  képviselő 

Setét Vilmos   képviselő  

dr. Szeredi Péter  képviselő  

 

Jelenlévő meghívottak: 

   Tóth Jánosné   jegyző  

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető  

Knausz Imre   Gondozási Központ és Idősek Otthona vez. 

Faddi Péterné   intézményvezető  

Szmolkáné  

Bene Ibolya  rendezvényszervező 

Csákány Zsuzsanna Református Egyházközség képviseletében 

Viszló Levente  Pro-Vértes Közalapítvány elnöke 

Lics Zoltán    vállalkozó (pályázó) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a nyilvános ülés 

határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 8 fő az ülésen jelen van. Javaslatot tett a 

meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. 

Javasolja, hogy 2. napirendi pontként a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodásának és a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosítását, 3. / napirendi pontként a  

Móricmajor-Csákvár személyszállítással kapcsolatos megbízás, 4./ napirendi pontként a Pro Vértes 

Természetvédelmi Közalapítvány beszámolója napirendet. A költségvetést érintő megtakarítási 

intézkedéseknél javasolja tárgyalni  az előterjesztésben  14/5. számmal jelzett  Csákvári Torna Klubbal 

együttműködési megállapodás kötése és a 14/10. számmal jelölt a képviselő-testület tagjainak, 

valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/2007. (I.10) rendelet 3.§-a végrehajtásának felfüggesztéséről 

című napirendet. 

 

Megkérdezi, hogy van- e valakinek a javasolt módosításon kívül módosító indítványa, illetve új 

napirendi pont felvételére javaslata? 

Módosító indítvány, illetve újabb napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Csillag Tibor képviselőt és dr. Nagy István alpolgármestert javasolta. A meghívóban 

kiadott napirendi pontokat a tárgyalásuk sorrendjére irányuló javaslattal, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott 

napirendi pontokat, valamint a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére irányuló módosító 

indítványt elfogadta, Csillag Tibor képviselőt és dr. Nagy István alpolgármestert jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztotta. 
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Napirendi pontok:  

 

01./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, ill. az 

előző ülésnapon zárt ülés keretében hozott határozatok kihirdetése 

  Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 

02./ Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának és a Mese-Vár  

        Óvoda Alapító Okiratának módosítása  

        Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

        Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                  Humán Erőforrások Bizottsága  

 

03./ Móricmajor-Csákvár személyszállítással kapcsolatos megbízás 

        Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

        Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                   

 

04./ Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány beszámolója 

        Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

        Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                    

05./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról szóló rendeletek megalkotása 

       Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

  Meghívott: Knausz Imre intézményvezető 

 

06./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetését érintő megtakarítási intézkedésekről 

       - Csákvári Torna Klubbal együttműködési megállapodás kötése  

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                                                                                                         

07./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

         - A képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak  

          tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/2007. (I.10) rendelet 3.§-a  

         végrehajtásának felfüggesztéséről  

          Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

          Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

08./ Beszámoló az oktatási és nevelési év eredményeiről, a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi  

       Társulás működéséről 

       Előterjesztő: Jankyné Kővári Csilla Esterházy Iskola igazgatója 

                            Faddi Péterné Mese-Vár Óvoda vezetője 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

     

09./ Beszámoló a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2011. évi tevékenységéről 

       Előterjesztő: Knausz Imre intézményvezető 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

10./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. június 30. után megvalósult, illetve folyamatban lévő  

        pályázatairól 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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11./ Közterület használatra fennálló szerződésről 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

12./ A Kastély-parkon keresztüli bejáráshoz benyújtott kérelemről 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

 

13./ Széchenyi u. 8. szám alatti gazdasági épület bontási kérelméről 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

14./ Rákóczi utcai közterület bérbeadásáról 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

15./ ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-vel megkötendő szerződésekről 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

16./ Aktuális 

 

01./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

illetve az előző ülésnapon zárt ülés keretében hozott határozatok kihirdetése 

       (Jelentések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató előtt a Református Egyházközség képviseletében 

jelenlévő érdeklődő kérésére ismerteti a Református Egyházközség lelkésze által írt levelet,( mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, hozzászólásukat.  

 

Dr. Szeredi Péter képviselő: 

Visszautasítja, hogy a szocialista  kormány alatt történt olyan eset,  amikor az egyházaknak juttatandó 

normatívát a kormány nem utalta időben.  

A jelenlegi kormányfő nyilatkozta, hogy az egyházak ne vegyenek erejükön felül oktatási 

intézményeket a fenntartásuk alá veszélyeztetve ezzel az  intézményeket. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Katolikus egyházhoz tartozó Székesfehérvári Püspökség jelenlegi helyzetben nem mer iskolákat 

átvenni, pedig jelentős számú a felekezete. A Püspökség úgy nyilatkozott, hogy az egyházi kiegészítő 

normatíva léte bizonytalan, hivatalos forrásból tájékoztatták őket erről.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette az 

egyházközség lelkésze által írt levélben foglaltakat.  

 

A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés között végzett munkájáról.  

Május 29.-én volt testületi ülés. 

Megtartották a Pedagógus napi rendezvényt, megköszönte a gyermekek műsorát.  

Június 2.-án  a Vaskapu völgyben tartották a nemzeti összetartozás és a trianoni megemlékezés napját, 

megköszöni a Vaskapu Hagyományőrző Egyesületnek a szervezést.  
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Június 5.-én  a háziorvosokkal  tartottal megbeszélést. Az itt elhangzottakról az ÁNTSZ illetékesét a 

tárgyalások során tájékoztatni fogja, ismerteti vele a konklúziót.   

Június 6.-án intézményeknél volt, a költségvetés átdolgozását egyeztették.  

Június 8.-án  rendkívüli nyilvános és zárt testületi ülést megelőzően a képviselő-testület tagjaival 

informális megbeszélést tartottak.  

Június 9.-én gyermeknapi rendezvény volt a településen, ami nagyon jól sikerült. Megköszönte a 

felajánlásokat, a szervezést és a lebonyolítást a szülőknek, pedagógusoknak. 

Június 10.-én  az Evangélikus Egyházközség szervezésében tartották meg a  Haramónia Floriana 

Kórus évadzáróját. Köszönet a szervezésért, a színvonalas műsorért.  

Június 11.-én volt a Perneky Mérnöki Iroda Kft. által indított per tárgyalása, erről napirendi pontnál ad 

tájékoztatást.   

Június 12.-én Csillag Tiborral és Pető Tamással a Megyei Főépítésznél voltak a településrendezési 

tervvel kapcsolatos előzetes egyeztetésen.  

Június 13.-án  részt vett a zeneiskola évadzáró ünnepségén.   

Június 14.-17. közötti időszakban  a kászoni testvértelepülésen járt. Ezúton  is köszöni a  

vendégszeretetet, amellyel a delegációt fogadták.  

Június 19.-én volt a Településfejlesztési Bizottság ülése.   

Június 20.-án részt vett az Esterházy Iskola tanévzáró ünnepségén, ahol Lönhárd Vilmosné  volt 

igazgatónak átadta a képviselő-testület által odaítélt „Címzetes igazgató”-i címet.  

Kistérségi társulási ülésen vett részt, tájékoztatót adott a fontosabb napirendről.  

Június 21.-én  tartotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ülését.  

Június 23.-án megrendezték a Fazekas napot,  amelyen a vetélkedő különösen jól sikerült. Köszöni az 

állandó önkéntes rendezvényszervező csapat  munkáját.  

Részt vett a jegyző asszonnyal együtt a  június 23-án Vértesbogláron megrendezett „Monten bike 

piknik”-en”,erősítetve a csákvári mezőnyt.  

Június 25-én tartotta volna  a  Humán Erőforrások Bizottsága az ülését, azonban nem volt 

határozatképes.  

Június 28.-án tárgyalt a Kábelsat 2000 Kft. ügyvezetőjével, Czövek Györggyel a helyi kábeltelevízió 

felvételekkel kapcsolatos ügyben. 

 

Hozzászólás nem lévén, kérte a képviselő-testületet, hogy a jelentéseket vegye tudomásul.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

174/2012.(IV.24.) számú határozata      

a két ülés között végzett munkáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, valamint 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

02./ A Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának és a  

          Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosítása  

          (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi  Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottsági javaslatról.  
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolta a 

képviselő-testületnek a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Megállapodásának 

módosításáról, valamint a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati 

javaslatok elfogadását  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

175/2012. (VI. 26.) határozata 

a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Megállapodásának módosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatósága hiánypótlási felhívása alapján a 128/2012.(V.29) határozatát – mely a Csákvár és 

Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására irányult /1. számú 

melléklet / – 2012. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

I. 

A határozat 5. pontja helyébe az alábbi 5. pont kerül: 

 

„5. A Megállapodás III./3.12. „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7”, III./3.13. 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9., valamint III/3.14. pontja „Bölcsődei ellátás 

889101”, szövegrész hatályát veszti.” 

II. 

1. A Képviselő-testület e határozat 2. számú mellékletét képező, fenti módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodását 

elfogadja felhatalmazva a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodást 

kézjegyükkel lássák el.  

2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti, a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Vezetője részére történő felterjesztési kötelezettségnek  15 napon belül 

tegyen eleget. 

Felelős: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix 

  polgármester 

Határidő: aláírásra: azonnal 

                  felterjesztésre: döntést követő 15 nap. 

 

III. 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalától a Gondozási Központ és Idősek Otthona gyermekjóléti szolgálati és 

valamennyi szociális szolgáltatás tekintetében a működési engedélyek módosítását kérik, melyeknek 

helyt adó határozatokkal szembeni fellebbezési jogáról lemond.  

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:  Katonáné Dr. Venguszt Beatrix 

  polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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1. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról  

(egységes szerkezetben a 2012. június 30-tól hatályos I. számú módosítással) 

 

I. 

 

A Megállapodás 3. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselőtestületei a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 41. § (1) bekezdésében biztosított társulási 

jogukkal élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 

1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint 2012. január 1-i hatállyal, 

határozatlan időtartamra a Gondozási Központ és Idősek Otthona helyi önkormányzati költségvetési 

szerv közös fenntartásában állapodnak meg. 

 

1. A Társulás neve és székhelye: Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás  

8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.  

2. Működési területe:                   A társult Önkormányzatok közigazgatási területe.  

 

3. Társulás tagjainak neve, székhelye:  

3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete  

8083 Csákvár Szabadság tér 9. sz. 

3.2. Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. 

3.3. Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

3.4. Gánt Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 

 

4. A Társulás keretében közösen fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv: 

4.1. Gondozási Központ és Idősek Otthona – továbbiakban: Intézmény –  

4.2. Székhelye: 8083 Csákvár, Szent István utca 13. sz.  

4.3. Telephelyei:   

4.3.1. 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. 

4.3.2. 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. sz.  

         4.4. Helyszíni ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 

4.4.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 

4.4.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

4.4.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.  

         4.5.Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási száma: 365941 

4.6. Az Intézmény a belső szervezeti felépítése tekintetében kettő szervezeti egységre 

tagolódik, melyek szakmailag önállóak. 

4.6.1. Idősek Otthona 

4.6.2. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

5. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja jelen 

Megállapodás IV. pontjában foglalt keretek között. 

 

6. A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamú. 

 

7. A Gondozási Központ és Idősek Otthona jelen megállapodás keretében történő közös 

fenntartásának kezdő időpontja: 2012. január 1.-napja, ténylegesen azonban már a Társulás tagi 
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önkormányzatai 2010. decemberében állapodtak meg a Társulás keretében az Intézmény közös 

fenntartásában, mely közös fenntartás – az Intézmény Alapító Okirata ezirányú módosítása – a 

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába azonban bejegyzést nem nyert. A társult 

Önkormányzatok részéről ezen megállapodás körében meghatározott szociális alapellátási s 

gyermekjóléti szolgálati feladatot Csákvár Nagyközség Önkormányzata az Intézmény 

működtetése útján 2011. évre már biztosította.  

 

8. Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

 

9. A Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében működő mikro-

körzeti társulás, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási rendszer része. 

 

 

II.  

Társulás célja 

 

1. A Gondozási Központ és Idősek Otthona közös fenntartásával a társult Önkormányzatok 

közigazgatási területén a III. pontban részletezett feladatok megoldottá váljanak oly módon, 

hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, ezen belül jelen mikro-társulás a 

kiegészítő állami támogatás igénybevételére jogosulttá váljon, mely az Intézményi Társulás 

részére is a közösen fenntartott intézmény költségtakarékosabb fenntartását eredményezi. 

 

2. Az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos költségek 

csökkenjenek. 

III. 

Társulás feladata, tevékenysége. 

1. A Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a Gondozási Központ és Idősek Otthona  

közös fenntartásával: 

1.1. a „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. – 57. § 

(1) bekezdés d), e) és 63. §; 64. §-aiban nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási 

feladatok: 

           -   házi segítségnyújtás, 

  -   családsegítés, 

1.2. a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. – Gytv. – 

- 39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás  

közös költségviselés melletti megvalósítására terjed ki.  

 

2. Az Intézmény 1.1. pontban meghatározott alaptevékenységi körébe az 1.1. pontban 

részletezetteken túli szakfeladati rend szerinti tevékenységekre   

         - Sztv. 62. § szerinti étkeztetés,  

         - 65/F § szerinti nappali ellátás 

         - 67. §-a szerinti ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, 

          a Társulás tagjai általi közös költségviselés nem terjed ki, ezen feladatmegvalósítások költségei 

kizárólag Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  

 

3. A Társulási Megállapodás elfogadásának időpontjában a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

alaptevékenységi körébe tartozik:  

 Megnevezés Szakfeladat száma 

3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1    

3.2. Házi segítségnyújtás 88992-2    

3.3. Családsegítés 88992-4    

3.4. 
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 

ellátásának  komplex támogatása  
87300-0 
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3.5. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

3.6. 
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 

ellátásainak komplex támogatása 
88100-0 

3.7. Idősek nappali ellátása 88101-1    

3.8. 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
88109-0 

3.9. Szociális étkeztetés 88992-1    

3.10. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

3.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
89044-2 

3.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

3.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

 Az Intézmény alaptevékenységi körét meghatározó Alapító Okirat kiadására, annak 

módosítására az irányító szervi jogkört gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete jogosult.  

 

4. A Gondozási Központ és Idősek Otthona: 

4.1. Önálló jogi személy, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) 

bekezdése alapján önállóan működő,  előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

Gazdálkodási – pénzügyi feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján -  Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. -  

látja el. 

4.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ 6. bekezdésében foglaltak alapján 

meghatározzák, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona alapítói jogokkal felruházott 

irányító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete. 

 

5. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja, hogy a közös fenntartású 

Gondozási Központ és Idősek Otthona a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 

1993. évi III. tv-ben, az 1997. évi XXXI. tv-ben, s a külön jogszabályokban foglalt valamennyi 

jogszabályi követelménynek megfeleljen.  

 

IV.  

A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása. 

 

1. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a közös 

fenntartásukban lévő Gondozási Központ és Idősek Otthona éves költségvetése jóváhagyásához, 

módosításához, s az éves költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához. 

 

2. Az intézmény költségvetését érintő döntésekben a Társult Képviselőtestületek minősített 

többségű, egyetértő döntése szükséges. Az Intézmény költségvetését érintő döntéstervezeteket 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere terjeszti elő. 

 

3. A Gondozási Központ és Idősek Otthona tekintetében az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. par (6) bekezdés,  s végrehajtási jogszabályai által meghatározott alapítói 

jogokkal felruházott, irányítói szervi hatáskört Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy:  

· az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése 

· megbízásának visszavonása, 

· összeférhetetlensége megállapítása, 

· vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, 
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· s fegyelmi büntetésének kiszabása iránti döntéseket 

 

megelőzően a társult Önkormányzatok képviselőtestületei előzetesen véleményt nyilvánítanak. 

 

3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata a vélemény nyilvánítás érdekében a társult 

Önkormányzatok Képviselőtestületeit a döntési határozati javaslat tervezetről írásban 

tájékoztatja, melyről a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei 15 napon belül 

véleményt nyilvánítanak.  

3.2. Ha a társult Önkormányzatok Képviselőtestülete(i) ezen jogosultságával(ukkal) 15 napon 

belül nem él(nek) azáltal, hogy az ülés nem volt határozatképes, illetve véleményt alkotó 

döntést nem hoz(nak),  úgy a vélemény hiányában az érdemi döntés meghozható.  

4. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális alapellátások 

intézményi térítési díjainak, s az Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatásért fizetendő térítési 

díjak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Csákvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete jogosult, melyre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a társult 

Önkormányzatok részére megküldi.  

 A rendelet tervezet előzetes véleményezése tekintetében a 3.1.-3.2. pontban foglalt eljárási rend 

az irányadó.  

 

5. Az Sztv. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a Társulás tagjai 

közös költségviselése által érintett feladatok tekintetében – a társult képviselőtestületek 

együttesen hagyják jóvá s azt kétévente felülvizsgálják és aktualizálják. 

 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata által készített szolgáltatástervezési koncepciójának 

illeszkednie kell a Társulás által jóváhagyott koncepcióhoz.  

 

6. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Csákvár Nagyközség 

Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

 

7. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társult Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek – az éves költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez 

kapcsolódóan – beszámol az intézmény szakmai munkájáról. 

 

8. A székhely Önkormányzat a Gondozási Központ és Idősek Otthonával kapcsolatos döntéseiről – 

a meghozatalától számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületeit 

írásban – a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja. 

 

V. 

A feladatellátás finanszírozása, költségei, elszámolása,  

a Társulás gazdálkodása, s annak ellenőrzése 

 

1.  Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere a feladatellátás tárgyi költségvetés 

koncepcióját és költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a társult 

önkormányzatok polgármestereivel. 

 

A társult Önkormányzatok egyetértésével elfogadott intézményi költségvetésben    

feladatellátásra biztosított előirányzatok felhasználásáról zárszámadás keretében beszámol, a 

társult Önkormányzatok Képviselőtestületeinek, továbbá a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa előtt is.  

 

2. A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezetként elsődlegesen 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás továbbá - a 
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Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel - a kiegészítő kötött felhasználású normatív 

állami támogatás szolgál.  

 

3. Az Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a III/1. pontban 

meghatározott  egyes szociális alapszolgáltatási feladatokra és a gyermekjóléti alapellátási 

feladatra  – feladatonként és Önkormányzatonként számszerűsítve – az állami költségvetés által 

biztosított alap-normatíva igénylésére a társult Önkormányzatok tekintetében a székhely: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult. 

3.1. Bodmér, Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselőtestületei vállalják, 

hogy a feladatok átadását, Csákvár Nagyközség Önkormányzata – mint székhely 

Önkormányzat – a feladatok átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatóságához bejelenti.  

3.2. Az Intézményi Társulás által igénybe vehető állami költségvetési kiegészítő támogatás 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanáccsal történő megkötésére az Intézményi Társulás nevében 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult.  

 

4. …A társult Önkormányzatok az Intézmény III/3.1.1.-3.1.2. pontjában meghatározott – házi  

      segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás – működéséhez szükséges állami    

      költségvetési hozzájárulással nem fedezett további költségeket a családsegítés és gyermekjóléti  

     szolgáltatás esetén lakosságszám arányosan, a házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

     szolgáltatásit igénybe vevő ellátotti létszám alapján és arányában biztosítják. 

      A szolgáltatás igénybevételéről a Gondozási Központ és Idősek Otthon vezetője nyilvántartást 

     vezet.  

 

5. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján önkormányzatonként kimutatott hozzájárulás 

mértékét, a társult önkormányzatok egy-összegben, az Intézmény éves költségvetésének 

megállapítását követő 15 banki napon belül utalják át Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00156965-00100009 számú számlájára.  

 

6. Amennyiben a társult Önkormányzat az Őt terhelő költség-hozzájárulást egészben vagy részben 

nem fizeti meg, s a székhely Önkormányzat polgármestere előzetes írásbeli felszólítása ellenére 

8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget a kötelezettségének, úgy vele 

szemben azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, melynek valamennyi költségét 

az adós Önkormányzat viseli. 

 

 A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az első 

fizetési kötelezettséget eredményező intézményi költségvetés jóváhagyás időpontját követő 15 

napon belül felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a székhely 

Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás 

benyújtására jogosultat azzal, hogy jelen Megállapodás hatályának időtartama alatt a 

felhatalmazást nem vonják vissza. A felhatalmazás pénzintézet által aláírt egy példányát 

kötelesek Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármesterének átadni. 

 

7. A Gondozási Központ és Idősek Otthona működési fenntartási költségeinek megosztása 

tekintetében a megállapodás III/2. pontjában foglaltak szerint az étkeztetés, az ápolást, gondozás 

nyújtó idősek otthona, és a nappali ellátás fenntartása működési többlet költségei kizárólag 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  

 

8.  A Gondozási Központ és Idősek Otthona, mint közös fenntartású intézmény költségvetése és 

zárszámadása Csákvár Nagyközség Önkormányzata éves költségvetési illetve zárszámadási 

rendeletébe épül be. 
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9. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, önkormányzati költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni: 

9.1. Az Intézmény köteles a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei által jóváhagyott 

szakfeladati költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

9.2. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzatokon belül önálló előirányzat 

felhasználási jogkörrel nem rendelkezik. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott 

költségvetési előirányzatokon belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Az 

előirányzat módosítását legkésőbb december 15-ig kell kezdeményezni az irányító 

szervnek minősülő Csákvár Nagyközség Önkormányzatánál. 

9.3. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesterét, hogy rendkívüli, váratlan 

esemény bekövetkezése esetén az intézményi tevékenységeket érintően saját hatáskörben 

a szükséges intézkedéseket megtegye. Intézkedéséről a társult Önkormányzatok 

Polgármestereit 3 munkanapon belül tájékoztatni kell. 

 

10. A Képviselőtestületek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Intézmény éves költségvetési 

beszámolóját tárgyaló – célszerűen együttes – testületi ülését megelőzően egy hónappal a 

Képviselőtestületek által kijelölt 1-1-1-1 képviselőtestületi tagból álló 4 fővel működő Ellenőrző 

Bizottság – a Polgármesteri Hivatal szakembereinek és külső szakértők szükségszerű 

bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a kijelölt képviselőtestületi 

tagok a saját Képviselőtestületeiknek beszámolnak.  

 

11. A polgármesterek a Képviselőtestületeknek évenként költségvetési beszámoló keretében adnak 

számot a Társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, társulási cél megvalósulásáról.  

VI. 

A Társulás vagyona 

 

1. A Gondozási Központ és Idősek Otthona által használt: 

 

1.1. a csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvő, a csákvári 1936 

hrsz-ú 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvő, a csákvári  9 hrsz-ú 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 3. sz. alatt fekvő  ingatlanok, valamint bennük lévő teljes felszerelés, 

berendezés és ingóságok,  Csákvár Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képezik.  

1.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú, ténylegesen 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatt fekvő 

ingatlanban lévő egy irodai helyiség, – melyben a családsegítés, házi segítségnyújtás, 

gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda biztosított, - a 

benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Bodmér Község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

1.3. A vértesboglári 252/5 hrsz-ú, ténylegesen 8055 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.  sz. alatt 

fekvő ingatlanban lévő egy irodai helyiség, –melyben a családsegítés, házi 

segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda 

biztosított – a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt 

Vértesboglár  Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

1.4. A gánti 178.  hrsz-ú, ténylegesen 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvő ingatlan, –a 

családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás részére nyitva álló 

Területi Iroda –, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt 

Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

1.5. Az 1.2.-1.4. pontban megjelölt Területi Irodák elhelyezését biztosító helyiségek 

fenntartásáról, üzemeltetéséről a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok 

gondoskodnak, ezen költségek az Intézmény költségvetésének részét nem képezik. 

 

2. Az 1.1.-1.4.  pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása  - az ahhoz való 

későbbi csatlakozás - és működtetése nem érinti. 
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3. Az 1.1.-1.4. pontokban foglalt ingatlanok – a részüket képező helyiségek – felújításáról, 

karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségviselésük 

mellett a tulajdonos Önkormányzatok gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok 

között e körben közös tulajdon nem keletkezik, ezen költségek – az 1.1. pontban foglalt ingatlan 

kivételével –  az Intézmény költségvetésének részét nem képezik.  

 

4. Amennyiben az Intézmény székhelye és telephelyei működtetéséhez bármely felszerelés 

berendezés beszerzése szükséges – akár pályázat útján is – úgy arról Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, mely ingóságok tulajdonjoga Csákvár 

Nagyközség Önkormányzatát illetik meg.  

 

5. Az 1.2. – 1.4. pontban nevesített ügyfélfogadást biztosító Területi Irodákba történő szükséges 

eszközök, ingóságok beszerzéséről – akár pályázat útján is – saját költségviselésük mellett a 

tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak, mely ingóságok a beszerzésről 

gondoskodó Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi.  

 

6. Ha és amennyiben a fentiektől eltérően bármely vagyontárgy beszerzése a Társulás által – a 

tagok által előzetesen egyeztetett módon – közösen történne, úgy a Társulás tagjai a Társulás 

megszűnése esetén a Ptk közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabálya szerint járnak el, 

azon elv figyelembevételével, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő 

többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 

vagyonnövekmény társult Önkormányzatokat hozzájárulásuk alapján megillető részét – a 

megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat 

Képviselőtestülete pénzben megválthatja. 

 

VII.  

A Társult Önkormányzatok közalkalmazottai jogviszonyának rendezése 

 

1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a 2011. január 1-i hatállyal megkötött 

Társulási Megállapodásuk alapján Vértesboglár Község Önkormányzata által korábban 

foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott munkáltatói jogutódlással történő további foglalkoztatása 

tekintetében a Gondozási Központ és Idősek Otthona minősül munkáltatói jogutódnak, aki már 

1 év időtartam óta az Intézmény keretében látja el a tevékenységét.  

 

2. A Társulási Megállapodás megkötése a Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetője 

magasabb vezetői megbízatását s a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti, 

azok változatlanul fennállnak.  

 

3. Az Intézmény foglalkoztatottjai közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben 

foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a „Munka Törvénykönyvéről” 

szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak az irányadók. 

 

A munkáltatói jogokat az Intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezető 

gyakorolja. 

VIII. 

A Társuláshoz csatlakozás, a Társulás megszűnése 

 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

 

1.1. A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselőtestületei 

részére teszik lehetővé, melyek: 
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1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 

1.1.2. hatékonyan közreműködnek a III/1. pontban meghatározott kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 

1.1.3. továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

1.2. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselőtestületének a 1.1. pontban foglaltakra 

történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselőtestületekhez kell 

megküldenie, egyidejűleg a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsát is a csatlakozni kívánó Képviselőtestület értesíti. 

 

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselőtestületek minősített 

többséggel döntenek. 

 

2. A Társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

2.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszűnik: 

2.1.1. A Társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével. 

2.1.2. Amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken. 

2.1.3. Bíróság jogerős döntése alapján. 

2.2. A Társulási Megállapodást a tagnak rendes felmondással felmondani naptári év utolsó 

napjára szóló, december 31-i hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel 

meghozott képviselőtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult 

Képviselőtestületekkel közölni. 

2.3. A Társulási Megállapodás a 2.2. pontban meghatározott hatályú időponttól eltérő – év 

közbeni felmondásának – érvényességéhez a társult Önkormányzatok mindegyikének 

minősített többséggel meghozott egyetértő döntése szükséges. 

 

3. A tagsági jogviszony, avagy a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek 

elszámolni. 

 

4. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. Bírói út 

igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 

Jogvita eldöntésére a pertárgyértékétől függően a Bicskei Városi Bíróság, illetőleg a 

Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

IX. 

Záró rendelkezés 

 

1. Jelen Társulási Megállapodás 2012. január 1-napán lép hatályba, mellyel egyidejűleg a társult 

tagok között 2011. január 1-i hatállyal létrejött, s 2011. augusztus 18-napján módosított 

Társulási Megállapodás hatályát veszti.  

 

2. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal 

hagyták jóvá: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete      433/2011.(XII.15.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete             108/2011.(XI.16.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete           79/2011.(XI.19.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete            176/2011.(XI.12.) Kt. határozata 
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A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 

nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az 

önkormányzatok jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt. Csákvár, 2011. december 20.  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

        képviseletében:  

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester sk. jegyző sk. 

Bodmér Község Önkormányzata 

         képviseletében:  

 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester sk. jegyző sk. 

 

Vértesboglár Község Önkormányzata  

képviseletében: 

 /: Sztányi István :/ /: Szabó Gábor :/ 

      polgármester sk. körjegyző sk. 

 

Gánt Község Önkormányzata  

képviseletében:  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

 polgármester sk. körjegyző sk. 

 

Az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete      128/2012.(V.29.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete              23/2012.(V.30.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete        50/2012.(V.24.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete                  57/2012.(V.23.) Kt. határozata 

 

 

Megállapodást tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint 

az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az önkormányzatok jegyzőivel együtt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

         képviseletében:  

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző  

Bodmér Község Önkormányzata 

képviseletében:  

 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző  

 

Vértesboglár Község Önkormányzata  

képviseletében: 

 /: Sztányi István :/ /:Tóth Jánosné:/ 

      polgármester  jegyző  

Gánt Község Önkormányzata  

képviseletében:  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

            polgármester                  körjegyző  
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2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról  

(egységes szerkezetben a 2012. június 30-tól hatályos II. számú módosítással) 

I. 

 

A Megállapodás 3. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselőtestületei a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 41. § (1) bekezdésében biztosított társulási 

jogukkal élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 

1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint 2012. január 1-i hatállyal, 

határozatlan időtartamra a Gondozási Központ és Idősek Otthona helyi önkormányzati költségvetési 

szerv közös fenntartásában állapodnak meg. 

 

1. A Társulás neve és székhelye: Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás  

8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.  

2. Működési területe:                   A társult Önkormányzatok közigazgatási területe.  

 

3. Társulás tagjainak neve, székhelye:  

3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete  

8083 Csákvár Szabadság tér 9. sz. 

3.2. Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. 

3.3. Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

3.4. Gánt Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 

 

4. A Társulás keretében közösen fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv: 

4.1. Gondozási Központ és Idősek Otthona – továbbiakban: Intézmény –  

4.2. Székhelye: 8083 Csákvár, Szent István utca 13. sz.  

4.3. Telephelyei:   

4.3.1. 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. 

4.3.2. 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. sz.  

         4.4. Helyszíni ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 

4.4.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 

4.4.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

4.4.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.  

         4.5.Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási száma: 365941 

4.6. Az Intézmény a belső szervezeti felépítése tekintetében kettő szervezeti egységre 

tagolódik, melyek szakmailag önállóak. 

4.6.1. Idősek Otthona 

4.6.2. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

5. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja jelen 

Megállapodás IV. pontjában foglalt keretek között. 

 

6. A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamú. 

 

7. A Gondozási Központ és Idősek Otthona jelen megállapodás keretében történő közös 

fenntartásának kezdő időpontja: 2012. január 1.-napja, ténylegesen azonban már a Társulás tagi 
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önkormányzatai 2010. decemberében állapodtak meg a Társulás keretében az Intézmény közös 

fenntartásában, mely közös fenntartás – az Intézmény Alapító Okirata ezirányú módosítása – a 

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába azonban bejegyzést nem nyert. A társult 

Önkormányzatok részéről ezen megállapodás körében meghatározott szociális alapellátási s 

gyermekjóléti szolgálati feladatot Csákvár Nagyközség Önkormányzata az Intézmény 

működtetése útján 2011. évre már biztosította.  

 

8. Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

 

9. A Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében működő mikro-

körzeti társulás, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási rendszer része. 

 

II.  

Társulás célja 

 

1. A Gondozási Központ és Idősek Otthona közös fenntartásával a társult Önkormányzatok 

közigazgatási területén a III. pontban részletezett feladatok megoldottá váljanak oly módon, 

hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, ezen belül jelen mikro-társulás a 

kiegészítő állami támogatás igénybevételére jogosulttá váljon, mely az Intézményi Társulás 

részére is a közösen fenntartott intézmény költségtakarékosabb fenntartását eredményezi. 

 

2. Az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos költségek 

csökkenjenek. 

III. 

Társulás feladata, tevékenysége. 

 

1. A Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a Gondozási Központ és Idősek Otthona  

közös fenntartásával: 

1.1. a „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. – 57. § 

(1) bekezdés d), e) és 63. §; 64. §-aiban nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási 

feladatok: 

           -   házi segítségnyújtás, 

  -   családsegítés, 

1.2. a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. – Gytv. – 

- 39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás  

közös költségviselés melletti megvalósítására terjed ki.  

 

2. Az Intézmény 1.1. pontban meghatározott alaptevékenységi körébe az 1.1. pontban 

részletezetteken túli szakfeladati rend szerinti tevékenységekre   

         - Sztv. 62. § szerinti étkeztetés,  

         - 65/F § szerinti nappali ellátás 

         - 67. §-a szerinti ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, 

          a Társulás tagjai általi közös költségviselés nem terjed ki, ezen feladatmegvalósítások költségei 

kizárólag Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  

 

3. A Társulási Megállapodás elfogadásának időpontjában a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

alaptevékenységi körébe tartozik:  

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1    

3.2. Házi segítségnyújtás 88992-2    

3.3. Családsegítés 88992-4    

3.4. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 87300-0 
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ellátásának  komplex támogatása  

3.5. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

3.6. 
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 

ellátásainak komplex támogatása 
88100-0 

3.7. Idősek nappali ellátása 88101-1    

3.8. 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
88109-0 

3.9. Szociális étkeztetés 88992-1    

3.10. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

3.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
89044-2 

 

 Az Intézmény alaptevékenységi körét meghatározó Alapító Okirat kiadására, annak 

módosítására az irányító szervi jogkört gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete jogosult.  

 

4. A Gondozási Központ és Idősek Otthona: 

4.1. Önálló jogi személy, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) 

bekezdése alapján önállóan működő,  előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

Gazdálkodási – pénzügyi feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján -  Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. -  

látja el. 

4.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ 6. bekezdésében foglaltak alapján 

meghatározzák, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona alapítói jogokkal felruházott 

irányító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete. 

 

5. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete biztosítja, hogy a közös fenntartású 

Gondozási Központ és Idősek Otthona a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 

1993. évi III. tv-ben, az 1997. évi XXXI. tv-ben, s a külön jogszabályokban foglalt valamennyi 

jogszabályi követelménynek megfeleljen.  

 

IV.  

A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása. 

 

1. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a közös 

fenntartásukban lévő Gondozási Központ és Idősek Otthona éves költségvetése jóváhagyásához, 

módosításához, s az éves költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához. 

 

2. Az intézmény költségvetését érintő döntésekben a Társult Képviselőtestületek minősített 

többségű, egyetértő döntése szükséges. Az Intézmény költségvetését érintő döntéstervezeteket 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere terjeszti elő. 

 

3. A Gondozási Központ és Idősek Otthona tekintetében az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. par (6) bekezdés,  s végrehajtási jogszabályai által meghatározott alapítói 

jogokkal felruházott, irányítói szervi hatáskört Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy:  

· az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése 

· megbízásának visszavonása, 

· összeférhetetlensége megállapítása, 

· vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, 
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· s fegyelmi büntetésének kiszabása iránti döntéseketmegelőzően a társult Önkormányzatok 

képviselőtestületei előzetesen véleményt nyilvánítanak. 

 

3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata a vélemény nyilvánítás érdekében a társult 

Önkormányzatok Képviselőtestületeit a döntési határozati javaslat tervezetről írásban 

tájékoztatja, melyről a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei 15 napon belül 

véleményt nyilvánítanak.  

3.2. Ha a társult Önkormányzatok Képviselőtestülete(i) ezen jogosultságával(ukkal) 15 napon 

belül nem él(nek) azáltal, hogy az ülés nem volt határozatképes, illetve véleményt alkotó 

döntést nem hoz(nak),  úgy a vélemény hiányában az érdemi döntés meghozható.  

4. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális alapellátások 

intézményi térítési díjainak, s az Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatásért fizetendő térítési 

díjak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Csákvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete jogosult, melyre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a társult 

Önkormányzatok részére megküldi.  

 A rendelet tervezet előzetes véleményezése tekintetében a 3.1.-3.2. pontban foglalt eljárási rend 

az irányadó.  

 

5. Az Sztv. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a Társulás tagjai 

közös költségviselése által érintett feladatok tekintetében – a társult képviselőtestületek 

együttesen hagyják jóvá s azt kétévente felülvizsgálják és aktualizálják. 

 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata által készített szolgáltatástervezési koncepciójának 

illeszkednie kell a Társulás által jóváhagyott koncepcióhoz.  

 

6. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Csákvár Nagyközség 

Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

 

7. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társult Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek – az éves költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez 

kapcsolódóan – beszámol az intézmény szakmai munkájáról. 

 

8. A székhely Önkormányzat a Gondozási Központ és Idősek Otthonával kapcsolatos döntéseiről – 

a meghozatalától számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületeit 

írásban – a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja. 

 

V. 

A feladatellátás finanszírozása, költségei, elszámolása,  

a Társulás gazdálkodása, s annak ellenőrzése 

 

1.  Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere a feladatellátás tárgyi költségvetés 

koncepcióját és költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a társult 

önkormányzatok polgármestereivel. 

 

A társult Önkormányzatok egyetértésével elfogadott intézményi költségvetésben    

feladatellátásra biztosított előirányzatok felhasználásáról zárszámadás keretében beszámol, a 

társult Önkormányzatok Képviselőtestületeinek, továbbá a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa előtt is.  

 

2. A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezetként elsődlegesen 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás továbbá - a 
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Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel - a kiegészítő kötött felhasználású normatív 

állami támogatás szolgál.  

 

3. Az Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a III/1. pontban 

meghatározott  egyes szociális alapszolgáltatási feladatokra és a gyermekjóléti alapellátási 

feladatra  – feladatonként és Önkormányzatonként számszerűsítve – az állami költségvetés által 

biztosított alap-normatíva igénylésére a társult Önkormányzatok tekintetében a székhely: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult. 

3.1. Bodmér, Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselőtestületei vállalják, 

hogy a feladatok átadását, Csákvár Nagyközség Önkormányzata – mint székhely 

Önkormányzat – a feladatok átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatóságához bejelenti.  

3.2. Az Intézményi Társulás által igénybe vehető állami költségvetési kiegészítő támogatás 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanáccsal történő megkötésére az Intézményi Társulás nevében 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult.  

 

4. …A társult Önkormányzatok az Intézmény III/3.1.1.-3.1.2. pontjában meghatározott – házi  

      segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás – működéséhez szükséges állami    

      költségvetési hozzájárulással nem fedezett további költségeket a családsegítés és gyermekjóléti  

     szolgáltatás esetén lakosságszám arányosan, a házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

     szolgáltatásit igénybe vevő ellátotti létszám alapján és arányában biztosítják. 

      A szolgáltatás igénybevételéről a Gondozási Központ és Idősek Otthon vezetője nyilvántartást 

     vezet.  

 

5. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján önkormányzatonként kimutatott hozzájárulás 

mértékét, a társult önkormányzatok egy-összegben, az Intézmény éves költségvetésének 

megállapítását követő 15 banki napon belül utalják át Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00156965-00100009 számú számlájára.  

 

6. Amennyiben a társult Önkormányzat az Őt terhelő költség-hozzájárulást egészben vagy részben 

nem fizeti meg, s a székhely Önkormányzat polgármestere előzetes írásbeli felszólítása ellenére 

8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget a kötelezettségének, úgy vele 

szemben azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, melynek valamennyi költségét 

az adós Önkormányzat viseli. 

 

 A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az első 

fizetési kötelezettséget eredményező intézményi költségvetés jóváhagyás időpontját követő 15 

napon belül felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a székhely 

Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás 

benyújtására jogosultat azzal, hogy jelen Megállapodás hatályának időtartama alatt a 

felhatalmazást nem vonják vissza. A felhatalmazás pénzintézet által aláírt egy példányát 

kötelesek Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármesterének átadni. 

 

7. A Gondozási Központ és Idősek Otthona működési fenntartási költségeinek megosztása 

tekintetében a megállapodás III/2. pontjában foglaltak szerint az étkeztetés, az ápolást, gondozás 

nyújtó idősek otthona, és a nappali ellátás fenntartása működési többlet költségei kizárólag 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  

 

8.  A Gondozási Központ és Idősek Otthona, mint közös fenntartású intézmény költségvetése és 

zárszámadása Csákvár Nagyközség Önkormányzata éves költségvetési illetve zárszámadási 

rendeletébe épül be. 
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9. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, önkormányzati költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni: 

9.1. Az Intézmény köteles a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei által jóváhagyott 

szakfeladati költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

9.2. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzatokon belül önálló előirányzat 

felhasználási jogkörrel nem rendelkezik. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott 

költségvetési előirányzatokon belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Az 

előirányzat módosítását legkésőbb december 15-ig kell kezdeményezni az irányító 

szervnek minősülő Csákvár Nagyközség Önkormányzatánál. 

9.3. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesterét, hogy rendkívüli, váratlan 

esemény bekövetkezése esetén az intézményi tevékenységeket érintően saját hatáskörben 

a szükséges intézkedéseket megtegye. Intézkedéséről a társult Önkormányzatok 

Polgármestereit 3 munkanapon belül tájékoztatni kell. 

 

10. A Képviselőtestületek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Intézmény éves költségvetési 

beszámolóját tárgyaló – célszerűen együttes – testületi ülését megelőzően egy hónappal a 

Képviselőtestületek által kijelölt 1-1-1-1 képviselőtestületi tagból álló 4 fővel működő Ellenőrző 

Bizottság – a Polgármesteri Hivatal szakembereinek és külső szakértők szükségszerű 

bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a kijelölt képviselőtestületi 

tagok a saját Képviselőtestületeiknek beszámolnak.  

 

11. A polgármesterek a Képviselőtestületeknek évenként költségvetési beszámoló keretében adnak 

számot a Társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, társulási cél megvalósulásáról.  

 

VI. 

A Társulás vagyona 

 

1. A Gondozási Központ és Idősek Otthona által használt: 

 

1.1. a csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvő, a csákvári 1936 

hrsz-ú 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvő, a csákvári  9 hrsz-ú 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 3. sz. alatt fekvő  ingatlanok, valamint bennük lévő teljes felszerelés, 

berendezés és ingóságok,  Csákvár Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képezik.  

1.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú, ténylegesen 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatt fekvő 

ingatlanban lévő egy irodai helyiség, – melyben a családsegítés, házi segítségnyújtás, 

gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda biztosított, - a 

benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Bodmér Község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

1.3. A vértesboglári 252/5 hrsz-ú, ténylegesen 8055 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.  sz. alatt 

fekvő ingatlanban lévő egy irodai helyiség, –melyben a családsegítés, házi 

segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda 

biztosított – a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt 

Vértesboglár  Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

1.4. A gánti 178.  hrsz-ú, ténylegesen 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvő ingatlan, –a 

családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás részére nyitva álló 

Területi Iroda –, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt 

Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

1.5. Az 1.2.-1.4. pontban megjelölt Területi Irodák elhelyezését biztosító helyiségek 

fenntartásáról, üzemeltetéséről a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok 

gondoskodnak, ezen költségek az Intézmény költségvetésének részét nem képezik. 
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2. Az 1.1.-1.4.  pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása  - az ahhoz való 

későbbi csatlakozás - és működtetése nem érinti. 

 

3. Az 1.1.-1.4. pontokban foglalt ingatlanok – a részüket képező helyiségek – felújításáról, 

karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségviselésük 

mellett a tulajdonos Önkormányzatok gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok 

között e körben közös tulajdon nem keletkezik, ezen költségek – az 1.1. pontban foglalt ingatlan 

kivételével –  az Intézmény költségvetésének részét nem képezik.  

 

4. Amennyiben az Intézmény székhelye és telephelyei működtetéséhez bármely felszerelés 

berendezés beszerzése szükséges – akár pályázat útján is – úgy arról Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, mely ingóságok tulajdonjoga Csákvár 

Nagyközség Önkormányzatát illetik meg.  

5. Az 1.2. – 1.4. pontban nevesített ügyfélfogadást biztosító Területi Irodákba történő szükséges 

eszközök, ingóságok beszerzéséről – akár pályázat útján is – saját költségviselésük mellett a 

tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak, mely ingóságok a beszerzésről 

gondoskodó Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi.  

 

6. Ha és amennyiben a fentiektől eltérően bármely vagyontárgy beszerzése a Társulás által – a 

tagok által előzetesen egyeztetett módon – közösen történne, úgy a Társulás tagjai a Társulás 

megszűnése esetén a Ptk közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabálya szerint járnak el, 

azon elv figyelembevételével, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő 

többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 

vagyonnövekmény társult Önkormányzatokat hozzájárulásuk alapján megillető részét – a 

megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat 

Képviselőtestülete pénzben megválthatja. 

 

VII.  

A Társult Önkormányzatok közalkalmazottai jogviszonyának rendezése 

 

1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a 2011. január 1-i hatállyal megkötött 

Társulási Megállapodásuk alapján Vértesboglár Község Önkormányzata által korábban 

foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott munkáltatói jogutódlással történő további foglalkoztatása 

tekintetében a Gondozási Központ és Idősek Otthona minősül munkáltatói jogutódnak, aki már 

1 év időtartam óta az Intézmény keretében látja el a tevékenységét.  

 

2. A Társulási Megállapodás megkötése a Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetője 

magasabb vezetői megbízatását s a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti, 

azok változatlanul fennállnak.  

 

3. Az Intézmény foglalkoztatottjai közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben 

foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a „Munka Törvénykönyvéről” 

szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak az irányadók. 

 

A munkáltatói jogokat az Intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezető 

gyakorolja. 

VIII. 

A Társuláshoz csatlakozás, a Társulás megszűnése 

 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

 

1.2. A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselőtestületei 

részére teszik lehetővé, melyek: 
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1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 

1.1.2. hatékonyan közreműködnek a III/1. pontban meghatározott kötelező feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 

1.1.3. továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

1.2. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselőtestületének a 1.1. pontban foglaltakra 

történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselőtestületekhez kell 

megküldenie, egyidejűleg a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsát is a csatlakozni kívánó Képviselőtestület értesíti. 

 

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselőtestületek minősített 

többséggel döntenek. 

 

2. A Társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

2.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszűnik: 

2.1.1. A Társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével. 

2.1.2. Amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken. 

2.1.3. Bíróság jogerős döntése alapján. 

2.2. A Társulási Megállapodást a tagnak rendes felmondással felmondani naptári év utolsó 

napjára szóló, december 31-i hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel 

meghozott képviselőtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult 

Képviselőtestületekkel közölni. 

2.3. A Társulási Megállapodás a 2.2. pontban meghatározott hatályú időponttól eltérő – év 

közbeni felmondásának – érvényességéhez a társult Önkormányzatok mindegyikének 

minősített többséggel meghozott egyetértő döntése szükséges. 

 

3. A tagsági jogviszony, avagy a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek 

elszámolni. 

 

4. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. Bírói út 

igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 

Jogvita eldöntésére a pertárgyértékétől függően a Bicskei Városi Bíróság, illetőleg a 

Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

IX. 

Záró rendelkezés 

 

1. Jelen Társulási Megállapodás 2012. január 1-napán lép hatályba, mellyel egyidejűleg a társult 

tagok között 2011. január 1-i hatállyal létrejött, s 2011. augusztus 18-napján módosított 

Társulási Megállapodás hatályát veszti.  

 

2. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal 

hagyták jóvá: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete      433/2011.(XII.15.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete             108/2011.(XI.16.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete           79/2011.(XI.19.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete            176/2011.(XI.12.) Kt. határozata 
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A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 

nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az 

önkormányzatok jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

   

Kelt. Csákvár, 2011. december 20.  

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

        képviseletében:  

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester sk. jegyző sk. 

Bodmér Község Önkormányzata 

         képviseletében:  

 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester sk. jegyző sk. 

 

Vértesboglár Község Önkormányzata  

képviseletében: 

 /: Sztányi István :/ /: Szabó Gábor :/ 

      polgármester sk. körjegyző sk. 

 

Gánt Község Önkormányzata  

képviseletében:  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

 polgármester sk. körjegyző sk. 

 

Az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete      128/2012.(V.29.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete              23/2012.(V.30.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete        50/2012.(V.24.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete                  57/2012.(V.23.) Kt. határozata 

 

Megállapodást tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint 

az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az önkormányzatok jegyzőivel együtt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt. Csákvár, 2012. június 08. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

         képviseletében:  

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző  

Bodmér Község Önkormányzata 

képviseletében:  

 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző  

 

Vértesboglár Község Önkormányzata  

képviseletében: 

                    /: Sztányi István :/ /:Tóth Jánosné:/ 

      polgármester  jegyző  
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Gánt Község Önkormányzata  

képviseletében:  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

 polgármester körjegyző  

 

Az II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete      …/2012.(VI.26.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete              …/2012.(VI…...) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete        …./2012.(VI…...) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete                 …./2012.(VI…...) Kt. határozata 

 

 

Megállapodást tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint 

az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, az önkormányzatok jegyzőivel együtt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt. Csákvár, 2012. június ….. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

         képviseletében:  

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester      jegyző  

Bodmér Község Önkormányzata 

képviseletében:  

 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző  

 

Vértesboglár Község Önkormányzata  

képviseletében: 

 /: Sztányi István :/ /:Tóth Jánosné:/ 

      polgármester  jegyző  

Gánt Község Önkormányzata  

képviseletében:  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

 polgármester körjegyző  

 

Határozathozatalt követően a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosítását bocsátotta 

szavazásra.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

176/2012. (VI. 26.) határozata 

a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatósága hiánypótlási felhívása alapján a 136/2012.(V.29) határozatát – mely a Mese-Vár Óvoda 

Alapító Okiratának módosítására irányult /1. számú melléklet / – 2012. június 30-i hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont kerül: 

„6./ Az Alapító Okirat 10.1. és 10.2. pontja helyébe az alábbi 10.1. és 10.2. pont lép: 
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„10.1. TEÁOR ’08 alapján:   

         Alaptevékenysége:     8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

 

10.2. Szakágazati besorolása:  

          Alaptevékenysége:   851020 Óvodai nevelés” 

 

A Képviselő-testület a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az I. pontban foglalt VIII. 

számú módosítással a határozat a 2. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, 

felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.  

 

Felelős:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix   polgármester 

  Tóth Jánosné   jegyző 

Határidő: döntést követő 10 nap 

 

1. számú melléklet 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okirata 

a 2012. június 30-i hatályú VII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
 A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten und Kinderkrippe” 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 

 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

     8082 Gánt, Táncsics u. 4.sz.     

2.2. A Magyar Államkincstárnál  

  vezetett törzskönyvi száma: 365930 

 

2.3.  OM azonosító száma: 029979  

 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   

 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156983-00100005 

 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365934-2-07   

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  

  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

  Képviselő-testülete 52/1998. (VI.30.) számú 

határozata 

 

 Jelen módosítást s egységes szerkezetbe foglalást  

 jóváhagyó határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 

  136/2012. (V.29.) számú határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 

 A költségvetési szerv alapító szerve:              Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete  
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
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 A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár– Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

 A Társulás tagjai:      Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

 

                                                Gánt Község Önkormányzata Képviselő testülete 

  székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 

  Az Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat és 

hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete látja el. 

 

5. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

                                                                          Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

    6. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:  
 

6.1. Székhelyintézmény óvodai csoportok száma: 3 

                     Székhelyintézmény bölcsődei csoport száma: 1 

6.2. A székhelyintézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 87 fő, ebből 75 gyermek 

óvodai  csoportokba, 12 gyermek a bölcsődei csoportba 

 

6.3. A költségvetési szerv tagintézményei:  

 

                 6.3.1. Csákvári Tagóvoda 

 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

• óvodai csoportok száma:  3 

• felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 68 gyermek  

•  

                 6.3.2.  Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. 

 egységes óvodai-bölcsődei csoportok száma: 1 

 felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 20 fő (az óvodai férőhelyek keretén belül 5 fő 

legalább 2 éves bölcsődés korú, aki a csoportszervezésénél 2 főnek számít)  

 

6.3.4. A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde német nyelvű elnevezése: 

Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg und Kinderkrippe   

 

7. A költségvetési szerv működési területe:        Csákvár Nagyközség Önkormányzata és 

Gánt             

                                                                                          Község Önkormányzata teljes 

közigazgatási                                                                        

                                                                        területe, bölcsődei ellátás tekintetében szabad    

                                                                        kapacitás esetén a bicskei kistérség        

                                                                        valamennyi településének közigazgatási   

                                                                        területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási  

besorolása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával 
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rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.

  

 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási 

megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 

A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s 

annak végrehajtásáról szóló költségvetési 

beszámolóval rendelkezik. 

 

A költségvetési szerv éves költségvetése és 

költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata költségvetéséről s éves költségvetése 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül 

be. 

 

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv.           8. § (4) bekezdésében és a 

„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben 

meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása, 

valamint a „gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

meghatározott gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 

10. A költségvetési szerv tevékenységei: 

 

10.1. TEÁOR ’08 alapján:   

           Alaptevékenysége:     8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

 További tevékenysége:   8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

 

10.2. Szakágazati besorolása:  

          Alaptevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 

 További tevékenysége:  889110 Bölcsődei ellátás 

 

10.3. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 3. pontja 

 

10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. június 30-tól: 

 

 Megnevezés 
Szakfeladat 

száma 

10.4.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 85100-0    

10.4.2 
Óvodai nevelés, ellátás  

(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 85101-1    

10.4.3. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény ellátja azon gyermeket, aki a szakértői és rehabilitációs  

bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd. 

85101-2   

10.4.4. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3    
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10.4.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2    

10.4.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.8.  

 

Bölcsődei ellátás             
88910-1 

 

A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézmény óvodai feladatellátása tekintetében alapfeladata 

az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai 

programja alapján a német nemzetiségi nevelés. 

 

10.5. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 

 

10.6. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 

 

11. A költségvetési szerv vezetője:  

 Az intézményvezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-

testülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt 

rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

 Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.  

 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődét az intézményvezető képviseli. 

 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai 

rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 

13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg: 

13.1. a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvő,  

 

13.2. a csákvári 733 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt fekvő, 

 

13.3. a gánti 65 hrsz-ú, 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatt fekvő, 

               ingatlanok, valamint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok. 

A közoktatási intézmény által használt, 13.1.-13.2. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévő 

berendezések, ingóságok - felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.3. pontban szerinti 

ingatlan – s a benne lévő felszerelések, ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata 

rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi 

közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Csákvár – Gánt Közoktatási 

Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait 

együttesen illeti meg. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a 

társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati 

rendeleteiben foglalt szabályok szerint - az óvodai és bölcsődei nevelési feladatok ellátásához 

szabadon használhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

15. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

A Képviselőtestület a Mese-Vár Óvoda 56/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadott Alapító 

Okiratát a 154/2009.(IX.15.), a 178/2009.(X.27.), 99/2011.(III.31.), 259/2011.(VII.28.), a 
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435/2011.(XII.15.), az 53/2012.(II.27.), valamint a 136/2012.(V.29.) számú határozatával módosította, 

s ezen 136/2012.(V.29.) határozattal foglalta a VII. számú módosítással  egységes szerkezetbe.  

 

Csákvár, 2012.  május 29. 

 

 /: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző 

 

2. számú melléklet 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okirata 

a 2012. június 30-i hatályú VIII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

1. A költségvetési szerv neve:    Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 
 A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten und Kinderkrippe” 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 

 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

     8082 Gánt, Táncsics u. 4.sz.     

2.2. A Magyar Államkincstárnál  

  vezetett törzskönyvi száma: 365930 

 

2.3.  OM azonosító száma: 029979  

 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   

 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156983-00100005 

 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365934-2-07   

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  

  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

  Képviselő-testülete 52/1998. (VI.30.) számú 

határozata 

 

 Jelen módosítást s egységes szerkezetbe foglalást  

 jóváhagyó határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 

  …./2012. (VI.26.) számú határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 

 A költségvetési szerv alapító szerve:              Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete  
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

 A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár– Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

 A Társulás tagjai:      Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete 

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
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                                                Gánt Község Önkormányzata Képviselő testülete 

  székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 

  Az Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat és 

hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete látja el. 

 

5. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

                                                                          Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

    6. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:  
 

6.1. Székhelyintézmény óvodai csoportok száma: 3 

                     Székhelyintézmény bölcsődei csoport száma: 1 

6.2. A székhelyintézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 87 fő, ebből 75 gyermek 

óvodai  csoportokba, 12 gyermek a bölcsődei csoportba 

 

6.3. A költségvetési szerv tagintézményei:  

 

                 6.3.1. Csákvári Tagóvoda 

 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

• óvodai csoportok száma:  3 

• felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 68 gyermek  

•  

                 6.3.2.  Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. 

 egységes óvodai-bölcsődei csoportok száma: 1 

 felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 20 fő (az óvodai férőhelyek keretén belül 5 fő 

legalább 2 éves bölcsődés korú, aki a csoportszervezésénél 2 főnek számít)  

 

8.3.4. A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde német nyelvű elnevezése: 

Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg und Kinderkrippe   

 

9. A költségvetési szerv működési területe:        Csákvár Nagyközség Önkormányzata és 

Gánt             

                                                                                          Község Önkormányzata teljes 

közigazgatási                                                                        

                                                                        területe, bölcsődei ellátás tekintetében szabad    

                                                                        kapacitás esetén a bicskei kistérség        

                                                                        valamennyi településének közigazgatási   

                                                                        területe. 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási  

besorolása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával 

rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.

  

 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási 

megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 

A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s 

annak végrehajtásáról szóló költségvetési 

beszámolóval rendelkezik. 
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A költségvetési szerv éves költségvetése és 

költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata költségvetéséről s éves költségvetése 

végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül 

be. 

 

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv.           8. § (4) bekezdésében és a 

„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben 

meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása, 

valamint a „gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 

meghatározott gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 

10. A költségvetési szerv tevékenységei: 

 

10.1. TEÁOR ’08 alapján:   

           Alaptevékenysége:     8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

 

10.2. Szakágazati besorolása:  

          Alaptevékenysége:   851020 Óvodai nevelés 

  

10.3. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 3. pontja 

 

10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. június 30-tól:  

 

 Megnevezés 
Szakfeladat 

száma 

10.4.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 85100-0    

10.4.2 
Óvodai nevelés, ellátás  

(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 85101-1    

10.4.3. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Az intézmény ellátja azon gyermeket, aki a szakértői és rehabilitációs  

bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd. 

85101-2   

10.4.4. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3    

10.4.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2    

10.4.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.8.  

 

Bölcsődei ellátás             
88910-1 

 

A Gánti Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézmény óvodai feladatellátása tekintetében alapfeladata 

az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai 

programja alapján a német nemzetiségi nevelés. 
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10.5. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 

 

10.6. Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III. 31) határozat 5. pontja 

 

11. A költségvetési szerv vezetője:  

 Az intézményvezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-

testülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt 

rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat. 

 Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.  

 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődét az intézményvezető képviseli. 

 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai 

rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 

13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg: 

13.1. a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvő,  

 

13.2. a csákvári 733 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt fekvő, 

 

13.3. a gánti 65 hrsz-ú, 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatt fekvő, 

               ingatlanok, valamint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok. 

A közoktatási intézmény által használt, 13.1.-13.2. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévő 

berendezések, ingóságok - felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.3. pontban szerinti 

ingatlan – s a benne lévő felszerelések, ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata 

rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi 

közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Csákvár – Gánt Közoktatási 

Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait 

együttesen illeti meg. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a 

társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati 

rendeleteiben foglalt szabályok szerint - az óvodai és bölcsődei nevelési feladatok ellátásához 

szabadon használhatja, de nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

15. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

A Képviselőtestület a Mese-Vár Óvoda 56/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadott Alapító 

Okiratát a 154/2009.(IX.15.), a 178/2009.(X.27.), 99/2011.(III.31.), 259/2011.(VII.28.), a 

435/2011.(XII.15.), az 53/2012.(II.27.), a 136/2012.(V.29.), valamint a…/2012.(VI.26.) határozatával 

módosította, s ezen …./2012.(VI.26.) határozattal foglalta a VIII. számú módosítással  egységes 

szerkezetbe.  

 

Csákvár, 2012.  június 26. 

 

 /: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 

 polgármester jegyző 

 

 

Dornyiné Eigner Ágnes megérkezett az ülésre, a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
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03./ Móricmajor-Csákvár személyszállítással kapcsolatos megbízás 

        (Előterjesztés, ajánlatkérő,  ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv  

          mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi  Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottsági javaslatról.  

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Móricmajor-Csákvár személyszállítás végzésére a kiírt pályázatban 

megjelölt időtartamra a Régió-2007 Kft-vel kössön megállapodást. Vállalja, hogy  az üzemanyagár  

kompenzálásra csak akkor kerülhet sor, ha a mai napon érvényben lévő üzemanyagárhoz képest 15 %-

kal emelkednek az árak. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat tegyék meg a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy minek alapján tett javaslatot a Pénzügyi és Jogi Bizottság a Régió 2007 Kft- 

ajánlatának elfogadására? 

Igaz- e, hogy a Régió 2007 Kft-vel a korábbi szolgáltatási időszakban a móricmajori lakosok 

panasszal éltek? Lehetséges- e, hogy szerződéskötéskor kitérjenek arra, hogy a korábbi időszakban 

észlelt hiányosság ne forduljon elő?   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A pályázati kiírás úgy szólt, hogy  aki a legkedvezőbb ajánlatot adja azzal kötnek szerződést, ez a 

kiírásban egyértelmű volt. Három fordulós volt a pályázat, amelyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság zárt 

ülésen tárgyalt előzetesen. A zárt ülésen mindkét pályázó jelen volt. Három fordulóban éltek 

mindketten az árlejtés lehetőségével. Ennek eredményeként a Pénzügyi és Jogi Bizottság a zárt ülésén 

a Régió 2007 Kft. ajánlatát javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra, mivel Oszoli Tibor úgy 

nyilatkozott, hogy az utlsó általa közölt ár alá nem tud menni.  

(Ismertette az ajánlatokat.)  

Nem emlékszik arra, hogy milyen panasz merült fel a móricmajori lakosok részéről, de a 

szerződéskötést megelőzően mindenképpen tisztázni fogja.  Elmondta, hogy a móricmajori lakosokkal 

rendszeresen tartja a kapcsolatot, kimegy és fórumot tart. Megkérdezi, hogy van- e kívánságuk.  

Több hozzászólás nem lévén a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke által tett javaslatot szavazásra 

bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

177/2012. (VI. 26.) határozata 

Móricmajor-Csákvár személyszállítási szolgáltató kiválasztásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Régió 2007 Kft-t bízza meg a Csákvár-

Móricmajor személyszállítási szolgáltatás végzésével a pályázatban kiírt, és a benyújtott ajánlatban a 

nyertes ajánlattevő által vállalt időtartamra és feltételekkel, a személyes árlejtés alapján vállalt alábbi 

szolgáltatási díjak ellenében: 
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Az induló szolgáltatási díj nettó 

mértéke 1 hónapra vetítve: Ft-

ban. 

1./ 2012.07.01. – 2012.08.31. 

időszakra 

 

 

180.000 Ft/hó 

2./ 2012.09.01. – 2013.06.30. 

időszakra 

 

 

195.000 Ft/hó 

 

A képviselő-testület vállalja a megállapodásban az üzemanyag ár kompenzálását, ha a határozat 

keltének napján érvényben lévő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett üzemanyagárhoz 

viszonyítva legalább 15 %-kal növekszik az üzemanyag ára. 

 

Felkéri az önkormányzati irodát a megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2012.június 30. 

Felelős: önkormányzati irodavezető 

 

04./ Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány beszámolója 

        (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Köszöntötte Viszló Leventét a Pro-Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnökét. Megköszönte az 

írásban megküldött beszámolót, amely alapos, minden részletre kiterjedő.   

 

Viszló Levente Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke:  

Az írásban rendelkezésre bocsátott beszámolót kiegészítette projektoros vetítéssel is, melyhez szóbeli 

kiegészítést is tett.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kéri a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a napirendhez az tegye meg.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester: 

Kászonban részt vettek egy pásztortalálkozón és beszélgetés közben derült ki, hogy szürke marha 

ügyben Csákváron jártak. 

 

Dr. Szeredi Péter képviselő:  

Beregszászon  jár a közelmúltban. Tájékoztatásul elmondta, hogy Beregszász nagyon szép zömmel 

magyarlakta település. Javasolja a későbbiekben egy esetleges testvértelepülési kapcsolat felvételét. 

Beszélgetés közben ott is szóba jött, hogy egy helybeli vállalkozó szintén szürke marha telepítés 

ürügyén Csákváron járt. Úgy gondolja, hogy a magyarlakta területekre magyar állatot szeretnének 

visszatelepíteni.  

A képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy a Pro-Vértes Közalapítvány által szervezett eseményekről 

készíttetnek felvételeket  a helyi televízió számára.  Sajnos az önkormányzatnak jelenleg nincs 

kamerája, amivel a felvételeket készítheti Majorné Kiss Mónika. Jelenleg a Vértes Múzeum Baráti 

Köre Egyesületének kameráját kaptuk kölcsön. Az önkormányzat megkeresi mindazokat, akik kérik, 

hogy az általuk szervezett eseményekről  tudósítást kérnek, hogy  hozzá tudnának- e járulni egy 

kamera vásárlásához, amelynek összege mintegy 480.000.- Ft körüli. Természetesen elismerve, hogy a 

Pro Vértes Közalapítvány is támogat eseményeket, rendezvényeket a településen.   
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Viszló Levente Pro Vértes Közalapítvány elnöke:   

Valóban igaz, mindkét településről  megkeresték szürke marha ügyben..A kéréseknek megfelelően el 

is készítette a  projekteket, de még  nem jelentkeztek érte. Van több gazdálkodó, akit  támogatásban 

részesít oly módon, hogy takarmányt biztosít. A hozzájuk fordulóknak erejükhöz mérten igyekeznek 

segítséget nyújtani.  Van rá példa, hogy pályázat megírásában is segítenek a gazdálkodóknak.  

Meglepőnek tartja, hogy az önkormányzat civil szervezethez fordul segítségért. Természetesen, ha 

módjában áll, akkor segítséget nyújt.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

A svájci alapú pályázat, amelyen részt vett az alapítvány, milyen előnye származik majd ebből 

Csákvár településnek?  

 

Viszló Levente Pro-Vértes Közalapítvány elnöke: 

Megnyerték a pályázatot és kezdődik a lebonyolítása, mely  országos és  nemzetközi viszonylatban is 

feladattal jár, mert a pályázat az önkormányzatok által helyi védelem alá helyezett területeket karolja 

fel, ezt célozza meg a pályázat. Egységes kezelés valósulhat meg.  A helyi védett területekről mind a 

19 megyére kiterjedően egy összesített adatbázis készülne. Natura 2000 területekkel kapcsolatos 

nyilvánosság irányában szeretnének haladni. Részt vettek francia pályázaton is, mert sikeres projektet 

véltek megvalósítani. Nagy sikere volt a programnak.  

Az országos madarak és fák napi rendezvényt az Pro-Vértes Közalapítvány szervezi saját pénzéből. 

Az ország helyi védett területeiből több, mint ¼  részét  a Pro Vértes felügyeli. Személyi és tárgyi 

feltételeihez szakmai anyagokat biztosítanak a versenyek lebonyolításához. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy már két éve ügyészségi és APEH  vizsgálat folyik az alapítványnál. Az 

ügyészség  apró hibát talált, ami a határidőre vonatkozik. Az APEH tatabányai, székesfehérvári és 

nyíregyházi kirendeltségei egyszerre végezték vizsgálataikat az alapítványnál. Mulasztást egy esetben  

állapítottak meg; a Kuratóriumot egy ízben 10 napon belül hívták össze a meghívó kiküldéséhez 

képest.  

Örül annak és köszöni, hogy a képviselő-testületi ülésen lehetőséget adtak arra, hogy a hivatalos 

ténykedésről is beszámolhatott, illetve tájékoztatást nyújthatott.  

Zárszóként elmondta, hogy jó dolog lenne, ha megvalósulhatna a bölényrezervátum Csákváron, ez 

turisztikai szempontból is nagy jelentőséggel bírna. Már két éve beszélnek róla, de nem sokkal jutottak 

előre, az Erdőfelügyelőségnél megakadt az ügy.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Megkérdezte, hogy az önkormányzat tehet- e azét valamit, hogy meggyorsítsa a bölényrezervátum 

létrehozásával kapcsolatos eseményeket? Lát- e erre esélyt?  

 

Viszló Levente PRO Vértes Közalapítvány elnöke:  
Abban az esetben, ha megvalósulna a bölényrezervátum úgy gondolja, hogy sem gazdasági, sem  

pedig természetvédelmi haszonnal nem járna. Az viszont jelentőséggel bírna,, hogy  a köztudatban 

„forog”  Csákvár neve.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:   

A Göböly völgyi területtel kapcsolatban elmondta, hogy jó lenne az önkormányzat a látókörébe 

tarthatni. Tudna- e ebben segíteni?  

 

Viszló Levente PRO Vértes Közalapítvány elnöke:  
A tavalyi évben  is szerette volna, ha megvalósul a fejlesztés.  Kerti építményt szeretett volna építtetni,  

10.000.000 Ft-ot ajánlottak, de merev elutasításra talált. Nagyon szép a terület lehetne, a tó körül parti 

sétányt kialakítani.  Ha bármilyen  fejlesztési lehetőség van, akkor a  Horgászegyesülettel egyeztetnek. 

Amennyiben igényt tart rá az önkormányzat, akkor a tó mellett van egy jó minőségű szántó, ahol az 

iskolások részére gyakorlati kertet lehetne kialakítani, de még a felnőttekre vonatkoztatva is van 

lehetőség a „kertészkedésre”. Azon a területen egy komplex kis gazdaságot meg lehetne valósítani. A 

mai viszonyok között gyakorlati tudásra nagy szükségük lenne a gyerekeknek is.   
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás nem lévén megköszönte a beszámolót és kérte a testületet, hogy vegye tudomásul.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pro-Vértes 

Közalapítvány elnökének tájékozatóját megköszönte és tudomásul vette.  

 

05./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról szóló rendeletek 

        megalkotása 

       (Előterjesztések, rendelet-tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Mindkét rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság javaslatáról. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság  elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  javasolja a 

képviselő-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló rendelet 

megalkotását azzal a módosítással, hogy annak hatályba lépése 2012. július hó 1.napja legyen. 

 

Hozzászólás nem lévén a rendelet elfogadására irányuló javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

06./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetését érintő megtakarítási intézkedésekről  

       (Előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat költségvetését érintő megtakarítási 

intézkedésekről szóló határozati javaslatokat, -a Floriana Könyvtár megszűntetésével kapcsolatos 

intézkedések kivételével- 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. A könyvtár megszűntetését nem javasolja. 

A maga részéről javasolja, hogy év vége felé térjenek vissza ezen téma ismételt tárgyalására. 

Javasolja, hogy ne a teljes könyvbeszerzési összeg felfüggesztésére kerüljön sor, hanem maradjon meg 

150.000.- Ft.  Azért is célszerű lenne,  ha nem szűnne meg az intézmény, mert  még ezután kapnák 

meg az 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásokat, és ehhez önálló intézmény kell, saját 

adószámmal.  

Szem előtt kellene tartani azt is, hogy a könyvtár, mint önálló intézmény tud pályázni olyan 

pályázatokon, amelyet alapítványok hirdetnek meg.  

A könyvtár vezetője felajánlotta, hogy a vezetői pótlékának egy részét adományként befizeti úgy 

gondolja, hogy ezzel megoldódik ez a dolog is.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési keretből 150.000.- Ft.-ot engedélyezett a könyvtárnak 

könyvek vásárlására. A könyvtár vezetője jelezte, hogy a 2012. évre könyvtár érdekeltségi 

hozzájárulásként 83.000,- Ft-ot nyert az intézmény. A különbözet 67.000.- Ft, melyet az intézmény 

felhasználhat. a saját költségvetéséből.  
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Bokodi Szabolcs képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjai az előterjesztés szerint a könyvtár megszűntetésével értettek egyet. 

A bizottsági elnök úr javasolta, hogy a könyvtárt, mint intézményt ne szűntessék meg. Az 

előterjesztett javaslat nem a könyvtár megszűntetését jelenti. A könyvtár továbbra is nyitva lenne az 

olvasóközönség számára, csak önkormányzati szakfeladatként szerepelne,  mint önállóintézmény 

kerülne megszűntetésre.  Úgy gondolja, hogy korlátlanul fognak terjedni az információk a faluban. Ez 

a javaslat még az elnapolással együtt is egy technikai lépés.  Nem kellene közzé tenni, mert 

megzavarja, megtéveszti a közvélemény iránt érdeklődőket. Javasolja függőben hagyni a kérdést.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Még nincs az iskola ügyében sem végleges döntés.  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az iskola ügyében már június 8.-án a rendkívüli nyilvános ülésen döntött a testület. 

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

A könyvtár, mint intézményi megszűntetési forma jó lett volna, ha nem lépik meg, akkor olyan dolgot 

tolnak maguk előtt, amit előbb-utóbb végre kell hajtani. Igaz, hogy ha nem tudja lehívni az 1 %-ot, 

akkor az veszteség, de önkormányzati szinten ennél több megtakarítás jelentkezne.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ha nem tudják jóváírni   az 1 %-ot, akkor a NAV értesíteni fogja a felajánlókat. Nem két embernek az 

1 %-ból jön össze a pénz, ezért úgy véli, hogy ezzel támadási felületet adnak.   

Amire megszűntetnék az intézményt, addigra a személyi jövedelemadó támogatása is megérkezik az 

intézménynek.  A könyvtár intézményének megszűntetéséhez szükség van az  Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya véleményének megkérésére is, anélkül nem szűntethető 

meg az intézmény. Amennyiben a településen  mozgókönyvtár működne, úgy kb.  800.000 Ft folyna 

be az önkormányzathoz normatív támogatás címén. 

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Véleménye szerint a mozgó könyvtár felvállalása politikailag rosszabb, mint a technikai átszervezés.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A mozgókönyvtárhoz személyzetet és állandó helységet kell biztosítani, tehát nem változna. 

Előterjesztette, hogy egy intézményi lét mennyi plusszal és mennyi mínusszal jár.  

Több hozzászólás nem lévén az előterjesztés sorrendjében a határozati javaslatokat szavazásra 

bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

178/2012.(VI.26.) határozata    

Floriana Könyvtár átszervezésének elnapolásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár átszervezésével 

kapcsolatos intézkedéseket a 2012. szeptemberi ülésén tűzi ismét napirendre.  

 

Határidő: 2012. szeptember 14. 

Felelős:   polgármester 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

179/2012.(VI.26.) határozata    

Wilmek Ferenc kinevezéséről 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat sporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátására - a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatai mellett – Wilmek Ferenc, 2840 Oroszlány, Táncsics udvar 8. 4/20. szám alatti 

lakost – közalkalmazotti jogviszonyba - kinevezi. A kinevezés 2012. július 1. napjától határozatlan 

időre szól.  

Illetményét kinevezése napjától kezdődően bruttó 210.000 Ft/hó – 140.000 Ft garantált illetmény és 

70.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény - összegben állapítja meg. 

 

Felhívja a polgármestert, hogy Wilmek Ferenc kinevezésével kapcsolatban a szükséges intézkedést 

tegye meg. 

 

Határidő: 2012. július 1. 

Felelős:   polgármester 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

180/2012.(VI.26.) határozata      

Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladatrendjének módosításáról   

 

        Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 24.§ (1) és (2) bekezdése alapján az 

önkormányzat szakfeladatrendje - mely a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú 

függelékét képezi -:az alábbiak szerint módosul: 

 

         1./ 2012. július 1-i hatállyal a szakfeladatrend a következő feladattal egészül ki: 

 

Megnevezés Szakfeladat száma 

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 

      

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg. 

 

Határidő: döntést követő 8 nap 

Felelős: Tóth Jánosné   jegyző 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

181/2012.(VI. 26.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményei létszámhelyzetének és az 

intézmények közötti tervezhető létszám – és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata 

alapján a fenntartásában működő Polgármesteri Hivatalt érintően létszámcsökkentésről határoz az 

alábbiak szerint: 
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1./ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 2012. július 16-i hatállyal 

42,50 főről 39,00 főre (1 fő szakmai tevékenységet ellátó, 38,00 fő intézmény üzemeltetéshez 

kapcsolódó létszám) csökkenti, mely teljes egészében a Községgazdálkodási Iroda szervezeti egységet 

érinti. 

 

3./ Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

3./ A Képviselő-testület a létszámcsökkenésből eredő költségek fedezetére pályázatot nyújt be 

központi költségvetési támogatás igénybevételére. 

 

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a megszüntetett álláshelyet az állami 

támogatásról szóló döntést követő 5 éven belül nem állítja vissza.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet létszámkeretre vonatkozó mellékletében a Polgármesteri Hivatal 

tekintetében a 39,00 álláshely feltüntetéséről, valamint a létszámcsökkentésből eredő költségek 

igénylésével kapcsolatos pályázat elkészítéséről és benyújtásáról.  

 

Határidő:  - munkáltatói intézkedések megtételére: 2012. július 5. 

                  - központi költségvetési támogatás igénylésére: vonatkozó jogszabály szerint 

Felelős:        jegyző, polgármester 

 

- Csákvári Torna Klubbal együttműködési megállapodás kötése 

(Előterjesztés, megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületet a bizottság állásfoglalásáról. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  javasolja a 

képviselő-testületnek az együttműködési megállapodás elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. 

pont második bekezdése egészüljön ki a használatot biztosít kifejezéssel.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

182/2012. (VI.26.) határozata 

a Csákvári Torna Klubbal együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi 

megállapodás megkötésére:  

„Együttműködési Megállapodás 

 

mely létrejött Csákvár Nagyközség Önkormányzata és a Csákvári Torna Klub között. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének teljesítése érdekében Csákvár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: 
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Önkormányzat, képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) valamint a Csákvári Torna 

Klub (továbbiakban CSTK, képvisel: Nagy Sándor elnök) az alábbiakban állapodnak meg: 

 

Bevezető rendelkezések 

1./ Megállapodó felek rögzítik, hogy a CSTK Csákvár nagyközség közigazgatási határán belül 

működő társadalmi szervezet, mely az Alapszabályában vállalt tevékenységével közreműködik a helyi 

sportfeladat ellátásában. 

 

2./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata magas szinten eleget kíván tenni a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének. /”A települési önkormányzat 

feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen : … sport támogatása, … az egészséges életmód  

közösségi feltételeinek elősegítése.”)  

Ennek érdekében a következő feladatok ellátását bízza a CSTK-ra: 

- felnőtt és gyermek utánpótlás csapatok utaztatása, felszerelése,  

- szakképzett edző alkalmazása, továbbá  

- versenyekkel járó egyéb költségek viselése. 

Az érintett szakosztályok: kézilabda, asztalitenisz, íjászat, labdarúgás, természetjárás, tollaslabda. 

     

A felek kötelezettségei 

3./ Felek vállalják, hogy az Önkormányzat polgármestere, valamint a CSTK elnöke kölcsönösen, 

telefonon tájékoztatják egymást a sport-tevékenységet érintő kérdésekben. 

 

4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy: 

- közreműködik pályázatok készítésében, szakmai programok és gyakorlatok szervezésében. 

- a Tersztyánszky Ödön Sportközpont CSTK által megépített pályáira térítésmentes használatot 

biztosít 

- térítésmentesen biztosítja a Sportközpont épületét és a benne lévő sportfelszerelések 

rendelkezésre állását 

 

5./ A CSTK vállalja, hogy: 

- az alapszabályában vállalt sporttevékenységgel kapcsolatos, 2. pontban rögzített feladatokat       

rendszeresen elvégzi,  

- községi rendezvényeken, a közösségért folytatott munkákban tevékenyen részt vesz 

- gondoskodik a csapatait érintő mérkőzések előtt a pálya felfestéséről, a pálya rendszeres 

öntözéséről, a fűnyírásról, valamint a játékosok mezeinek tisztításáról 

- szükség szerint közreműködik a Sportintézmény nyitva tartásának biztosításában 

- a belépőjegyes helyi futball mérkőzések belépődíját az önkormányzat nevében beszedi (a 

bevétel a CSTK-t illeti) 

- minden évben beszámolót készít az elmúlt év eseményeiről, és beszámol a képviselő-testület 

előtt. 

Záró rendelkezések   

6./ Jelen Együttműködési Megállapodás csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. 

 

7./ Ezen Együttműködési Megállapodás az aláírás napjával lép hatályba és határozatlan időre szól.  

     Felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal és 30 napos felmondási idővel bármelyik     

    fél kezdeményezheti. 

 

Csákvár, 2012. június …….   

                        

             Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                             Nagy Sándor 

                            polgármester                                                        CSTK-elnök 

 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: polgármester 
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07./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

        (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására irányuló 

előterjesztést és a rendelet-tervezetet.  

Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 

és intézményei  2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.14.) számú rendeletének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.   

 

 

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló  2/2012. (II.14.)  önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

- A képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő 

tagjainak tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/2007. 

(I.10) rendelet 3.§-a végrehajtásának felfüggesztéséről 

(Előterjesztés a rendelet-tervezet mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületet a bizottság állásfoglalásáról. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy a 

képviselő-testület június 26.-i ülésére az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jegyző készítse el 

a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 

2/2007. (I.10.) számú rendeletének módosítását.  

Javasolja továbbá, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítására irányuló határozati 

javaslatot is készítse el.   

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Véleménye szerint a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alkalmazását december 31-ig fel kellene 

függeszteni.  

 

Tóth Jánosné jegyző: 

A kormányhivatallal egyeztetett ez ügyben, de azt a tájékoztatást kapta, hogy a képviselő-testület 

megteheti, hogy hatályon kívül helyezi a rendeletét, de a felfüggesztésére nincs mód.  
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Bokodi Szabolcs képviselő:  

Javasolja, hogy helyezzék hatályon kívül  és 2013. januártól  ismét lépjen hatályba.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Már többször szó volt különböző megbeszéléseken a rendelet módosításáról. Az utóbbi javaslathoz 

képest van egy másik előterjesztés, ami értékben és időben is más, mint a korábbi. Mindegy, hogy 

melyik bizottság milyen javaslatot tesz. Eredetileg arról volt szó, hogy 10 %-ra csökkentik a jelenlegi 

tiszteletdíjak összegét.  Legyen meg az egységes lehetőség a csökkentésre, túlzásba nem kellene esni. 

Végig kellene gondolni  még pár dolgot a nagy takarékossági intézkedések során.  Javasolja, hogy 

maradjon valamennyi tiszteletdíj, annak érdekében, hogy legalább a havi telefonköltségét fedezze.  

Tudja, hogy akkor is el kell látnia a feladatát, ha nem kap érte semmit. Most sem fedezte a tiszteletdíj 

a költségeit, a jelenlegi improvizálást viccesnek tartja.  

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:  

Véleménye szerint nem lehet megtenni, hogy  a tiszteletdíjakról alkotott rendeletet hatályon kívül 

helyezze a testület. Olyan nincs, hogy nincs rendelet érvényben az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról, juttatásáról.  Hatályon kívül helyezik, akkor a kormányhivatal megkifogásolja. Szerinte 

0 Ft juttatás megállapításáról is kell rendeletet alkotni.   

 

Tóth Jánosné jegyző:  

Nincs annak akadálya, hogy a hatályon kívül helyezze a rendeletét a képviselő-testület. Nem köteles a 

képviselő-testület rendeletet alkotni a képviselők tiszteletdíjáról,  ha úgy dönt a testület, hogy nem 

kívánnak tiszteletdíjat felvenni. Amennyiben a későbbiekben a képviselő-testület úgy dönt, hogy 

mégis alkot rendeletet, akkor azt megteheti.  

Az alpolgármesterek tiszteletdíjára vonatkozóan a jogszabály úgy szól, hogy tiszteletdíjat állapíthat 

meg.  Ebből következik, hogy nem kötelező érvényű az  alpolgármesternek tiszteletdíjat megállapítani. 

Az  alpolgármester kérésére eltérhet attól a gyakorlattól, hogy tiszteletdíjat állapít meg. Ha nem állapít 

meg, akkor nem kötelező jogalkotási kör. Felfüggesztésre nem tud a kormányhivatal sem javaslatot 

tenni.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester:   

Nem az a javaslata, hogy ne legyen megállapítva tiszteletdíj a képviselőknek, alpolgármesternek, 

hanem az, hogy a hatálya legyen felfüggesztve. A maga részéről kéri, hogy 2012. december 31-ig ne 

állapítsanak meg részére tiszteletdíjat. Úgy gondolja, hogy a saját maguk számára teremtsék meg az 

erkölcsi alapot. Javasolja, hogy helyezzék hatályon kívül a rendeletet, illetve az alpolgármesterek 

tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó korábbi határozatot.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Véleménye szerint van olyan jogi lehetőség is, hogy felfüggessze az érvényben lévő önkormányzati 

rendelet 3 §.-ának hatályát, ezért a rendelet-tervezet 1. §-át az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

 

„1.§ Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007. (I. 10.) rendeletének 

(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A 3. § alkalmazása  2012. július 1-től 2012. november 30-ig terjedő időszakra felfüggesztésre 

kerül.”   

 

A módosító indítványt szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta.  

 

Ezt követően a polgármester az elfogadott módosító indítvánnyal együtt bocsátotta szavazásra a 

rendelet-tervezetet.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 

alkotta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (VI. 29.) rendelete  

a képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak 

tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/2007. (I. 10.) rendelet 

módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Szó volt az alpolgármesterek tiszteletdíjának módosításáról is. Kéri a jelenlévőket, mondják el 

véleményüket, javaslataikat tegyék meg.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Kéri, hogy tiszteletdíjának megállapításáról szóló 189/2010. (X.12.) határozatát vonja vissza a testület. 

Kéri, hogy mellőzzék a tiszteletdíjának megállapítását. Ezzel egyidejűleg kéri, hogy a tiszteletdíjával 

kapcsolatos szavazásból zárják ki.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Mészáros Tamás alpolgármester szavazásból történő kizárására irányuló indítványt bocsátotta 

szavazásra.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

183/2012. (VI.26.) határozata 

Mészáros Tamás alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Tamás alpolgármestert a 

szavazásból kizárja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Szavazásra bocsátotta Mészáros Tamás alpolgármester megállapított tiszteletdíjának visszavonására 

irányuló javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

184/2012. (VI. 26.) határozata 

Mészáros Tamás alpolgármester tiszteletdíjáról   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros Tamás alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról szóló 189/2010. (X.12.) számú határozatát visszavonja. 2012. július 

hó 1. napjától  kérésére tiszteletdíjat nem állapít meg.  

 

Határidő: 2012. július 1.  

Felelős:     polgármester 
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dr. Nagy István  alpolgármester:  

Kéri kizárását a tiszteletdíjának megállapítására irányuló szavazásból.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

dr. Nagy István alpolgármester szavazásból történő kizárására irányuló indítványt bocsátotta 

szavazásra.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

185/2012. (VI.26.) határozata 

dr. Nagy István alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy István alpolgármestert a 

szavazásból kizárja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az előterjesztett határozati javaslatnak megfelelően szavazásra bocsátotta dr. Nagy István  

alpolgármester megállapított tiszteletdíjának csökkentett mértékben történő megállapítására irányuló 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

186/2012. (VI. 26.) határozata 

dr. Nagy István alpolgármester tiszteletdíjáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy István alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról szóló 188/2010. (X.12.) számú határozatát visszavonja. 2012. július 

hó 1. napjától a tiszteletdíját 15.000 Ft/hó összegben határozza meg.  

 

Határidő: 2012. július 1.  

Felelős:     polgármester 

 

 

08./ Beszámoló az oktatási és nevelési év eredményeiről, a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi  

       Társulás működéséről 

        (Beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

E napirendet  a Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta volna,  de az ülés határozatképtelen volt, 

bizottsági javaslat nem született. Kéri a jelenlévőket mondják el véleményüket, javaslataikat tegyék 

meg. Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

187/2012.(VI. 26.) határozata 

Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás működéséről  

szóló beszámolók elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi 

Társulás működéséről szóló, az Esterházy Iskola és a Mese-Vár Óvoda vezetőjének beszámolóját 

megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

09./ Beszámoló a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2011. évi tevékenységéről 

       (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

E napirendet  a Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta volna,  de az ülés határozatképtelen volt, ezért 

bizottsági vélemény nem született. Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, javaslataikat tegyék 

meg. Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

188/2012.(VI. 26.) határozata 

Gondozási Központ és Idősek Otthona 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Gondozási Központ és Idősek Otthona 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

10./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. június 30. után megvalósult, illetve folyamatban lévő  

        pályázatairól 

       (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

E napirendet  a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket a bizottsági javaslatról. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 

2011. június 30. után megvalósult, valamint folyamatban lévő pályázatairól készült tájékoztatót a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

A polgármester a bizottsági ülésen tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzatunk 

4.919.000.- Ft összegű ÖNHIKI támogatásban részesült.  

Lehet- e tudni, hogy miért nem fizeti a körjegyzőségi hozzájárulást Vértesboglár és a társulással, 

valamint az orvosi ügyelettel kapcsolatos tartozást Gánt önkormányzata?  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Gánt önkormányzatának polgármestere arról tájékoztatta, hogy  utófinanszírozott pályázaton indultak 

és nem tudják lehívni a pénzt. Tavaly november óta nem fizetik a társulási megállapodással 

kapcsolatos hozzájárulásokat. A számlák egyenlegét igyekeztek rendezni,  de még így is  több mint 

600.000 Ft-tal tartozott a település. Megállapodást írt márciusban, mely szerint 10 napos fizetési 

határidőt határoztak meg, ezt aláírta a gánti polgármester asszony. Ígéretet tett arra, hogy fizetnek, de 

nem történt meg. Kérte a későbbiekben, hogy teljesítsék a fizetési kötelezettséget. Nem történt meg. 

Két hete hívta fel a gánti polgármester és kérdezte, hogy mennyi a tartozásuk. Ekkor már 1 millió 

felett volt. A Pénzügyi Iroda elküldte az egyenlegrendezőt és a  polgármester ígéretet tett arra, hogy  

utalni fogják a pénzt, ennek már egy hete. A napokban meghatározott tartalmú -bírósági ügy keretében 

is alkalmazható- fizetési felszólítást készített a Gánti Önkormányzat részére, melyben kéri, hogy 

haladéktalanul utaljanak. Kézbesítették a levelet, a tértivevény visszaérkezett, de a mai napig  nem 

utaltak. A napokban ismételt fizetési felszólítást fog küldeni, amelyet inkasszó követ.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő: 

Települési vízrendezési pályázattal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség speciális állami alapnak a 

felállítását tervezi, mert az önkormányzatok nem tudják finanszírozni a pályázatot.  

Jelezni kellene a támogató felé, hogy az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van, nem biztos, 

hogy az önrészt - még szállítói finanszírozást is figyelembe véve- -tudná finanszírozni. Közölni 

kellene azt is, ha nincs komolyabb segítség, akkor a település eláll a beruházástól, mert nem tudják 

megoldani az ügyeket. Nagy óvatosságot javasol.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napokban felveszi a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel és tájékoztatni fogja az 

illetékest.  

Több hozzászólás nem lévén javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

189/2012. (VI.26.) határozata 

az önkormányzat 2011. június 30. után megvalósult, valamint folyamatban 

lévő pályázatairól készült tájékoztató elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. június 

30. után megvalósult, illetve folyamatban lévő pályázatairól készített tájékoztatót, azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

11./ Közterület használatra fennálló szerződésről 

        (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

E napirendet  a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket a bizottsági javaslatról. 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Móri Flóra Bt-vel fennálló bérleti szerződést 2012. december 31-el 

mondja fel. Kérje fel a képviselő-testület a polgármestert, hogy az elmaradt bérleti díj megfizetése 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.   
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

190/2012. (VI. 26.) határozata 

a Móri Flóra Bt-vel fennálló szerződés felmondásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri Flóra Kertészeti és Szolgáltató Bt-

vel 2009. április 26-án kötött bérleti szerződést a bérlő fizetési mulasztása miatt felmondja. Felkéri a 

bérlőt, hogy a bérelt területet az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően 2012. 

december 31-éig ürítse ki és adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

12./ A Kastély-parkon keresztüli bejáráshoz benyújtott kérelemről 

        (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

E napirendet a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkéri  Setét Vilmost a bizottság tagját, hogy 

tájékoztassa a jelenlévőket a bizottsági javaslatról. 

 

Setét Vilmos képviselő: 

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 

javaslat „A” változatának elfogadását javasolja a képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy az 

önkormányzat a hozzájárulását bármikor kártérítés nélkül visszavonhatja. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

191/2012. (VI. 26.) határozata 

Weidinger István kérelme Kastély-parkon keresztüli bejárásról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Weidinger István 

kérelme Kastély-parkon keresztüli bejárásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Önkormányzat a Csákvár 200/2 hrsz-ú ingatlan Kastély-park felőli megközelítéséhez hozzájárul azzal, 

hogy a hozzájárulását bármikor , kártérítés nélkül visszavonhatja.  

 

Határidő: kiértesítés azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13./ Széchenyi u. 8. szám alatti gazdasági épület bontási kérelméről 

       (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri 

Setét Vilmost a bizottság tagját, valamint dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatokról.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 

javaslat „A”változatának elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy  a bontás során az épületet 

(alapokat kivéve) a föld szintjéig (10 cm-nél több nem állhat ki a földből) (közművekről történő 

szakszerű lekötésekkel), teljes egészében el kell bontani. A területen lévő akna betömését, tömörítését 

végezze el, felületét egyengesse simára. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

Településfejlesztési Bizottsági javaslatával egyetértett.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

192/2012. (VI. 26.) határozata 

Széchenyi u. 8. szám alatti gazdasági épület bontási kérelméről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Széchenyi u. 8. szám 

alatti gazdasági épület bontási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Önkormányzat a Csákvár 738 hrsz-ú ingatlanon található, önkormányzat tulajdonát képező gazdasági 

épület Fólia-Trade Kft. által végzendő bontásához hozzájárul a következő feltételekkel: 

A tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés teljes költsége a Fólia-Trade Kft.-t terheli. A bontásból 

származó hasznosítható anyagok a bontást végzőt illeti meg, azokat térítésmentesen kapja meg. 

A bontás során az épületet (alapokat kivéve) a föld szintjéig (10 cm-nél több nem állhat ki a földből) 

(közművekről történő szakszerű lekötésekkel), teljes egészében el kell bontani. A bontási törmelék 

(bontási hulladék) elhelyezésére a bontást végző kötelezett saját költségén. A bontás befejezését 

követően a bontást végző köteles a bontási hulladék nyilvántartó lapot elkészíteni, valamint a 

környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. 

A területen lévő akna betömését, tömörítését elvégezni, felületét simára egyengetni.  

 

Határidő: kiértesítés azonnal 

Felelős: polgármester 

 

14./ Rákóczi utcai közterület bérbeadásáról 

        (Előterjesztés, pályázati kiírást is tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét  

         képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri 

Setét Vilmost a bizottság tagját, valamint dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatokról. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el 

véleményüket, tegyék meg javaslataikat.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a  

képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező pályázat kiírását. 
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Javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a 4./ pontban meghatározott minimális bérleti díj emelésére 

tegyen javaslatot.  

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke az ülésen elhangzottak alapján a közterület bérbeadására 

vonatkozó előterjesztést szavazásra bocsátotta az alábbi módosítással.   

Határozatlan időre szóljon a pályázati felhívásban a bérleti jogviszony, az éves bérleti díj összege 

minimum 500.000,- Ft+ÁFA összegben kerüljön meghatározásra azzal, hogy előnyt élvez az a 

pályázó, aki 5 évre előre egy összegben vállalná a bérleti díj megfizetését. 

A közterület bérbeadásával kapcsolatban a szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 3 tartózkodás, ezért a 

bizottság a képviselő-testületnek javaslatot tenni nem tud.   

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Nem javasolja, hogy esetlegesen több éves bérleti díj kerüljön kifizetésre. Véleménye szerint a „sűrű 

fillér jobb, minta ritka forint, 10 évre előre látni nem lehet. Az apróbb bevételekre is szükséges van az 

önkormányzatnak. A települési szabályozási terve most van átdolgozás alatt, amelyér már több millió 

forint kifizetésre került a tervezési munkákért.  A településszabályozási tervben a Rákóczi utcai terület 

közterületként, nem pedig kereskedelmi övezetként szerepel. Elvi problémának látja az esetet. Nem 

tartja jónak a területrész bérbeadásra történő meghirdetését. Ad hoc jellegű döntések meghozatalával 

nem ért egyet.  A HÉSZ megszabja a testület gondolkodási irányát, ha ez nem így van, akkor nem 

akkor nem érdemes pénzt költeni rá. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatra nézve  nem előnyösek az 

ad hoc döntések a településfejlesztés tekintetében.  Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a Rákóczi utcai 

lakókat zavarná, ha az önkormányzat a területet bérbe adná. A maga részéről nem támogatja a Rákóczi 

utca képének a megbontását.   

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő: 

Közli, hogy ő ott lakik az utcában, és biztosan nem zavarná sem őt, sem mást. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Javasolja úgy módosítani a pályázati kiírást, hogy a 10 éves  határozott időtartam ne legyen benne, ne  

jelentsen előnyt, hogy meghatározott összegű bérleti díj megfizetése sem.   

 

Dr. Szeredi Péter képviselő:  

A HÉSZ tervez- e valamit a területre? 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Nem tervez. Nem érti, hogy ha van a terület után érdeklődő és nem zavarja a forgalmat, akkor miért ne 

lehetne hasznosítani? Végre talált egy befektetőt, aki telephelyet és álláslehetőséget hozna ide és az a 

legnagyobb baj, hogy rámutat egy területre, hogy pont ezen a helyen képzeli el az ületét? Ahol a 

HÉSZ nem tervez? Ez egy bérbe adható közterület! Természetesen zért borítékos ajánlattételei 

rendszerben nem biztos, hogy ő nyeri el a terület bérleti jogát, de munkahelyet úgy lehet teremteni, ha 

az érdeklődő befektetők számára megfelelő helyeket jelölünk ki. 

 

Csillag Tibor képviselő:  

Ha eladná az önkormányzat, akkor megcsonkítaná a területet. Bérletről van szó, ezért nyugodtak 

lehetnek, hiszen nem visszafordíthatatlan a dolog. Annyiban szigorítaná a bérleti feltételeket, hogy a a 

pályázók jelöljék meg, hogy milyen hasznosításra kívánják a területet bérelni. Készüljön az 

önkormányzat számára látványterv. 

 

Setét Vilmos képviselő:  

Úgy gondolja, ha van érdeklődő a terület után, akkor bérbe kellene adni, hiszen a bevételre szüksége 

van az önkormányzatnak. Iparűzési adót is fizetne a tevékenység után. A HÉSZ átdolgozása során nem 

érkezett olyan javaslat, hogy a település közepén milyen övezet kialakítása lenne célszerű. Úgy 
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gondolja, hogy  erre nem kellene hivatkozni Bokodi Szabolcs képviselő-társának. A látványterv 

igényével egyetért, jónak tartja.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívás  egyéb feltételeket tartalmazó részéből 

vegyék ki, „legalább öt évi bérleti díj egy összegben történő kifizetése” bekezdést. A pályázat 

benyújtásának módja egészüljön ki a látványterv becsatolásával,  A fizetendő bérleti díj mértékét 

500.000.- Ft+ÁFA/év  mértékben javasolja meghatározni.  

Bokodi Szabolcs képviselő: 

Javasolja, hogy név szerinti szavazással döntsenek a terület bérbeadásáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A névszerinti szavazásra irányuló javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a név szerinti szavazásra irányuló 

kezdeményezést elutasította.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A terület bérbe adásával kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem volt, ezért a fenti javaslatát 

szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  nem szavazat nélkül 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

193/2012. (VI. 26.) határozata  

 közterület bérbeadás meghirdetéséről 

 

1. A bérlet tárgya:”Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hasznosításra 

meghirdeti a Csákvár Rákóczi utca Kossuth utcai végén lévő, 17 x 25 m kerületű, 425 

négyzetméter területű korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonban lévő közterületet. 

 

2.  A bérleti szerződés időtartama: határozott, 10 éves időtartamú 

 

3. Pályázni jogosultak: magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek 

 

4. A fizetendő bérleti díj mértéke: A megajánlott bérleti díjat a pályázatban kell meghatározni    

500.000,- Ft + ÁFA /év mértékben  

    Az ingatlan közüzemi költségeit a bérleti díjon felül a bérlő fizeti közvetlenül a szolgáltatónak, és 

viseli az ingatlan használatával kapcsolatos egyéb terheket is. 

 

5. A pályázat benyújtásának ideje: 2012. július 12. (csütörtök) 12.00 óra  

    Helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság (Csákvár, Szabadság tér 9. I. emelet). 

    Módja: A pályázónak részletesen le kell írnia a közterület használatára vonatkozó elképzeléseit (a 

pályázó rövid bemutatása, a területen folyó tevékenység leírása, a beruházás várható nagysága, a 

munkahelyteremtés és foglalkoztatás várható adatai épített elemek, a terület átalakításával ill. 

tereprendezésével kapcsolatos teendők, látványterv bemutatása). 

A közterület bérletre vonatkozó pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani, a borítékon fel kell 

tüntetni a pályázó nevét és címét. A borítékra kérjük ráírni: „Rákóczi utca és Kossuth utca által 

határolt közterület bérletére vonatkozó pályázat.”  

A bérleti jogviszony várható kezdete: 2012. augusztus 1.       

  

6. Egyéb feltételek: 
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- A pályázónak igazolnia kell a köztartozás-mentességét az országos és a helyi adók 

vonatkozásában egyaránt. 

  -    A pályázat elbírálásánál előnyt jelent  

 munkahelyteremtés, és az ezzel kapcsolatos foglalkoztatott létszám stabilitásának vállalása, 

 a pályázó egyéb közérdekű, önkéntes, Csákvárt érintő vállalásainak leírása. 

 

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén a soron következő 

legkedvezőbb ajánlatot tévő pályázóval kössön szerződést. A felhívással, a pályázat részleteivel 

kapcsolatban további információk kéretők a Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 

(Csákvár, Szabadság tér 9.), földszinten a községgazdálkodási irodában, tel: 22/582-305. 

 

Csákvár, 2012. június  26. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata nevében: 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix sk. 

                                                                                                                      polgármester” 

Határidő:  azonnal  

Felelős: polgármester 

 

15./ ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-vel megkötendő szerződésekről 

        (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottság határozatáról. 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja az ECC 

Kft-vel az eredeti projektmenedzseri szerződés aláírását.  

Javasolja továbbá, hogy a TÁMOP 6.1.2. pályázat megvalósíthatósági tanulmánya díjából 120.000.- 

Ft.+ÁFA összeget a pályázat benyújtásakor egyenlítsen ki az önkormányzat.  A szerződés 

megvalósíthatósági tanulmány kiegyenlítésére vonatkozó része kerüljön átdolgozásra.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javaslatokat egyenként szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

194/2012. (VI.26.) határozata 

az ECC Kft-vel projektmenedzsment szerződés megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/E-11-0023 azonosítószámú, 

„Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című pályázatával összefüggő 

projektmenedzsment feladatokra az ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-t (1138 

Budapest, Meder u.8.) bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 

írja alá. 

 

Határidő: 2012. július 5. 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

195/2012. (VI.26.) határozata 

az ECC Kft-vel TÁMOP 6.1.2. pályázat megírásra vonatkozó szerződés megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP 6.1.2. azonosítószámú, 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” című felhívásra benyújtandó pályázati 

dokumentáció elkészítésével az ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-t (1138 Budapest, 

Meder u.8.) bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 

írja alá. 

 

Határidő: 2012. július 5. 

Felelős: polgármester 

 

 

16./ Aktuális 

16/1. Csákvári szennyvíztelepre vonatkozó 2011. évi vízszennyezési bírság 

         (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata 

           a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Tájékoztatta a képviselő-testületet a határozatban leírtakról. Felkérte a Településfejlesztési Bizottság, 

tagját, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági 

ülésen elhangzottakról. 

 

Setét Vilmos Településfejlesztési Bizottság tagja: 

A Településfejlesztési Bizottság napirenden kívül tárgyalta az előterjesztést és az abban foglaltak 

tudomásul vételét javasolja a képviselő-testületnek.  

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával, 

a tájékoztatót tudomásul vette.  

A bizottság felkéri a hivatalt, hogy a további szennyvízbírság kiszabásának elkerülése érdekében hívja 

fel az üzemeltető figyelmét a technológia betartására.  

 

16/2. Másodlagos kereset előkészítése 

         (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ismertette az előterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy Az önkormányzat jogi képviselője, dr. 

Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd 50 %-os mértékben javasolja megállapítani a hibás teljesítés 

jóvátételét. Ha a biróság  azt mondja ki, hogy az elállás nem áll meg, akkor a teljes összeget meg kell 

fizetni. Nem teljesen értéktelen dolog az elkészült audit, ezért javasolja 50 %-ban meghatározni az  

árleszállítást. Felkéri  Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági 

javaslatról. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a hibás teljesítésből eredő másodlagos keresetben a hibás teljesítés 

jóvátételét  0 %-os mértékben kérje megállapítani az eljáró bíróságtól. Tartja az elsődleges kereset 

megállapításához a testület. 
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Véleménye szerint az elsődleges kereset pozícióját rontja  a bíróság előtt, ha az eredeti álláspontot 

megváltoztatná a testület.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A maga részéről  50 %-ot javasol megállapítani.  Az elsődleges jogcím továbbra is az elállás. A bírónő 

viszont a bizonyítási eljárás lefolytatását követően a másodlagos kereset előterjesztésére hívta fel az 

önkormányzatot.  

 

Setét Vilmos képviselő:  
Azért kellett elállni, mert nem tudták beadni a pályázatot. Ha kártérítést kellene fizetni, akkor az 

önkormányzat tudna javasolni.  

 

Csillag Tibor képviselő: 

Kötbér megfizetésére nem lehetne kötelezni a késedelmes teljesítés miatt a Perneky Mérnöki Iroda 

Kft.-t.? 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   

Szerződésben nem volt kikötve kötbér, ezért nem is lehet követelni. Akkor lehet alkalmazni, ha a 

szerződésben kikötik. Azért javasolja, hogy 50 %-ban határozzák meg a teljesítés jóvátételt a 

keresetben, mert az energetikai audit elkészítésére az  olcsóbb ajánlatot tévő munkája ennyibe került 

volna.   

Több hozzászólás nem volt, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

196/2012. (VI.26.) határozata 

a Perneky-féle peres eljárásban másodlagos kereset előkészítéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Perneky Mérnöki Irodával mint felperessel 

szemben meghatározott, hibás teljesítésből fakadó másodlagos keresetben a hibás teljesítés jóvátétele 

érdekében 50 % mértékű árleszállítást kér megállapítani az ügyben eljáró elsőfokú bíróságtól. 

Az ügyben eljáró ügyvédet a döntésről haladéktalanul értesíteni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: önkormányzati irodavezető 

 

16/3. Vasgyűjtés bevételének felhasználása 

           (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 

Felkérte  Setét Vilmost a Településfejlesztési Bizottság tagját, valamint a bizottsági elnököt, hogy 

tájékoztassák a testületet a bizottság javaslatokról. 

 

Setét Vilmos Településfejlesztési Bizottság tagja, képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, a 

képviselő-testületnek, hogy a Petőfi utcai közterületre 100.000,- Ft ,  az Úttörő térre pedig  468.000,- 

Ft értékben kerüljenek játékok elhelyezésre.  
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság napirenden kívül tárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával. 

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Javasolja  megfontolásra az új iskola udvarán fejleszteni a gyerekeknek, hiszen szeptembertől elég 

zsúfoltan lesznek.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Mindkét közterületen várják a játékokat. Jövőre is megszervezi majd a vasgyűjtést. Több hozzászólás 

nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

197/2012. (VI. 26.) határozata 

a 2012. évi vasgyűjtés bevételének felhasználásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 2012.évi 

vasgyűjtés bevétele alapján a Petőfi utcai, valamint az Úttörő téri játszótér terveinek és 

költségvetésének előterjesztésével a következő képviselő-testületi ülésre. 

 

Határidő: 2012.július 15. 

Felelős: polgármester 

 

16/4. Szent Vince utcában lévő vízelvezető árok állapota. 

        (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 

Felkérte  Setét Vilmost a Településfejlesztési Bizottság tagját, valamint a bizottsági elnököt, hogy 

tájékoztassák a testületet a bizottság javaslatokról. 

 

 

Setét Vilmos Településfejlesztési Bizottság tagja, képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot az intézmény vezetőjével annak 

érdekében, hogy a Szeretetszolgálat a saját költségén állítsa helyre  a vízelvezető árok kilazult 

oldalelemeit,  az árok melletti murvás padkát.   

Javasolja továbbá, hogy amennyiben az önkormányzat végzi el a helyreállítási munkákat,  úgy 

parkolást tiltó közlekedési tábla kihelyezésével gondoskodik a vízelvezető árok állagának 

megőrzéséről.  

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a napirend levételét, mivel a bizottsági 

ülésen a jegyző arról adott tájékoztatást, hogy a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 

Igazgatója-megkeresésére- szóban úgy nyilatkozott,hogy a vízelvezető árok helyreállítási munkáit az 

intézmény saját költségén elvégzi. Az intézmény vezetőjének nincs ellenére, hogy az önkormányzat 

közlekedési tábla kihelyezésével szabályozza a Szent Vince utca forgalmát. 

 

Tóth Jánosné jegyző: 

A Pénzügyi Bizottsági ülése óta a Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat  Igazgatója azzal a kéréssel 

fordult a testülethez, hogy „megállni tilos” közlekedési táblát kér kihelyezni.  

 

Dr. Nagy István alpolgármester:  
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Javasolja, hogy kiegészítő táblaként „kivéve egészségügyi szolgáltatók” legyen elhelyezve. Az orvos 

és a mentő, valamint a saját betegszállító megállhasson az intézmény bejáratánál.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

198/2012. (VI. 26.) határozata  

Szent Vince utcai vízelvezető árok javításával kapcsolatban 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete mint tulajdonos a Szent Vince utcában 

lévő vízelvezető árok állapotáról a tájékoztatást megismerte. Felkéri a Római Katolikus Egyházi 

Szeretetszolgálat Otthonát az intézmény előtti árokrész javítási munkáinak elvégzésére. Felkéri a 

Községgazdálkodási Irodát, hogy a „megállni tilos, kivéve egészségügyi szolgáltatók” tábla 

kihelyezésének hatásait vizsgálja meg.  

 

Határidő: 2012.augusztus 31. 

Felelős: Községgazdálkodási Iroda vezetője 

 

16/5. Tájékoztató a Gondozási Központ és Idősek Otthona akadálymentesítési pályázatával  

          összefüggésben kapott állásfoglalásról 

          (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A tájékoztató lényege, hogy a támogató egyedi engedélye alapján van lehetőség a pályázattal érintett 

vagyontárgy elidegenítésére. Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gondozási Központ és 

idősek Otthona akadálymentesítésére megvalósult pályázattal összefüggésben az épület értékesítése 

tárgyában a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által megküldött 

tájékoztatást tudomásul vette.  

 

16/6. A GYEMSZI tájékoztatója a Csákvár, Kastélypark 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatban  

           tett észrevételre 

          (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ismertette a tájékoztató levélben foglaltakat. Örömmel tájékoztatja a testületet, hogy a kastélypark 5. 

szám alatti ingatlan visszakerült az önkormányzat tulajdonába.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.  

 

16/7. Kalandpark létrehozásának lehetősége 

          (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Tájékoztatta a testületet, hogy Bokodi Szabolcs felhívására az előterjesztését a közölt formában 

visszavonja. Javasolja azonban, hogy még több személy foglalkozzon a téma kibontásával.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő: 

A kalandpark létrehozását  ötletként  ajánlotta megfontolásra a képviselő-testületnek.  

 

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  



57 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg Magyarics Gábort, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagját, 

Szmolkáné Bene Ibolyát, a Humán Erőforrás Bizottság tagját, Csillag Tibort,  a Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, Setét Vilmost a bizottság tagját, valamint Jankyné Kővári Csilla iskolaigazgatót, 

hogy egy „ötletbörzén” dolgozzák ki Csákvár turisztikai fejlesztési lehetőségeként a csákvári 

kalandpark tervét. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, azzal, hogy 

megbízza Magyarics Gábort, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagját, Szmolkáné Bene Ibolyát, a Humán 

Erőforrás Bizottság tagját, Csillag Tibort,  a Településfejlesztési Bizottság elnökét, Setét Vilmost a 

bizottság tagját, valamint Jankyné Kővári Csilla  iskolaigazgatót, hogy egy ”ötletbörzén” dolgozzák 

ki Csákvár turisztikai fejlesztési lehetőségeként a csákvári kalandpark tervét. 

 

16/8. A közterületi gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló rendelet-tervezet  

         véleményezése 

         (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A rendelet-tervezetet  véleményezte a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság is. Mindkét bizottság egyetért a rendelet-tervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátásával.  

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a vállalkozói fórumra meghívott vállalkozókat 

tájékoztassák a rendelet-tervezetről, valamint a Hírmondóban is hívják fel a figyelmet a készülő 

rendelettel kapcsolatos véleménynyilvánítási lehetőségére. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ismertette Dr. Tersztyánszky Ödön levelét, melyben köszönetét fejezte, ki azért, hogy édesapja 

Tersztyánszky Ödön kardvívó világbajnok Csákvár Díszpolgára posztumusz kitüntetett halálának 

évfordulójáról megemlékezést küldtek részére.  

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános ülést berekesztette.  

 

 

- k m f -  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester        jegyző  

 

 

 

 

dr. Nagy István        Csillag Tibor 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 


