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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. május 29-én megtartott nyilvános üléséről. 

RENDELETEK: 

12/2012. (VI. 1.) a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek  szabálysértési 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  

13/2012. (VI.1.) az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

HATÁROZATOK: 

127/2012. (IV. 24.)  a két ülés között végzett munkáról 

128/2012. (V. 29.)  a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Megállapodásának 

módosításáról   

129/2012. (V. 29.)  a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

130/2012. (V. 29.)  a Gondozási Központ és Idősek Otthona Szakmai Programjáról  

131/2012. (V. 29.)  a Gondozási Központ és Idősek Otthona SZMSZ-éről és Házirendjéről  

132/2012. (V. 29.)  a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Felvételi Szabályzatának 

hatályon kívül helyezéséről 

133/2012. (V. 29.)  a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Érdekképviseleti 

Fórumának Működési Szabályzatáról  

134/2012. (V. 29.)  a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás Megállapodásának 

módosításáról 

135/2012. (V. 29.)  Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

136/2012. (V. 29.)  Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

137/2012. (V. 29.)  Óvodai dokumentumok módosításának jóváhagyása 

138/2012. (V. 29.)  a bölcsődei felvételi szabályozat jóváhagyásáról 

139/2012. (V. 29.)  Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

140/2012. (V. 29.)  a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

értékelésről 

141/2012. (V. 29.)  a 2011. évi építéshatósági munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 

142/2012. (V. 29.)  a 1026, 1029/5 és a 1035 hrsz.-ú utcák elnevezése 

143/2012. (V. 29.)  a háziorvosi és ügyeleti tevékenységről szóló beszámolóról  

144/2012. (V. 29.)  Csákvár, Szent István u., 1. szám alatti 1915 hrsz.-ú ingatlan megosztására, és  

   önkormányzati tulajdonú lakások értékbecslésére érkezett ajánlatok 

145/2012. (V. 29.)  az ECC Kft-vel projektmenedzsment szerződés megkötéséről 

146/2012. (V. 29.)  az ECC Kft-vel TÁMPO 6.1.2. pályázat megírására vonatkozó szerződés 

megkötéséről 

147/2012. (V. 29.)  első osztályok indításáról az Esterházy Iskolában 

148/2012. (V. 29.)  2012. évi gyermeknap támogatásáról 

149/2012. (V. 29.)  közterület bontási kérelem közcsatornára történő rákötés érdekében 

150/2012. (V. 29.)  FEJÉRVIZ Zrt. súlykorlátozás alóli felmentés kérelme 

151/2012. (V. 29.)  a Mese-Vár óvoda TÁMOP pályázatáról 

152/2012. (V. 29.)  a FLORIANA Könyvtár kamera vásárlási kérelméről 

153/2012. (V. 29.)  a Felső-Haraszt utca (899 hrsz.) bejáratának bővítéséről 

154/2012. (V. 29.)  helyiség biztosítása tanfolyam lebonyolításához 

155/2012. (V. 29.)  a Református Egyházközség nyilatkozatáról 

156/2012. (V. 29.)  a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 

beszámolójának elfogadásáról  

157/2012. (V. 29.)  Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízásról 

158/2012. (V. 29.)  a felszíni csapadékvíz elvezetés pályázatának végrehajtásához műszaki ellenőr 

megbízása 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29.-én 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 (később érkezett) 

 

Jelenlévő meghívottak:  

 

   Tóth Jánosné     jegyző  

   Nagyné John Ágnes     önkorm. irodavezető 

   Knausz Imre     Gond.Közp.és Id. O. vez. 

   Faddi Péterné      Óvoda vezető  

   Szmolkáné Bene Ibolya    rendezvényszervező  

   dr. Balázs Sándor     Bicske Város rendőrkapitánya 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszönti a nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, 

hogy a 9 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Javasolja, hogy a 8./ és  17./ 

napirendi pontokat a képviselő-testület vegye le a napirendről, ne tárgyalják. Megkérdezi, hogy van- e 

valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem volt. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Nagy István alpolgármester és Jankyné Kővári Csilla 

személyében.  

A meghívóban kiadott napirendi pontokat a módosításukra irányuló javaslatot, valamint a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pontokat a módosításukra 

irányuló javaslattal együtt elfogadja, dr. Nagy István alpolgármestert és Jankyné Kővári Csilla 

képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 

 

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: polgármester 

  Meghívott: Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány  

 

02./ A szociális társulási megállapodás és a közoktatási társulási megállapodás, valamint a Gondozási  

Központ és Idősek Otthona, a Mese-Vár Óvoda és a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  

alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

  Meghívott: Faddi Péterné és Knausz Imre intézményvezetők 
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03./ Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

       hatályon kívül helyezése  

       Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

       Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

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

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

05./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

       Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

06./ Beszámoló a 2011. évi építéshatósági munkáról 

       Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

 

07./ A 992., 1026., 1029/5. és a 1035. hrsz.-ú utcák elnevezése 

        Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

        Előterjesztést véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

08./ Beszámoló a háziorvosi és ügyeleti tevékenységről 

       Előterjesztő: Dr. Nagy István alpolgármester 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

           

09./ Tájékoztató a csákvári önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának eredményéről 

       Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

10./ Csákvár, Szent István u. 1 szám alatti, 1915 hrsz-ú ingatlan megosztására, és önkormányzati  

       tulajdonú lakások értékbecslésére érkezett ajánlatok 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

11./ ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft.-vel kötendő szerződésekről 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

       Meghívott: Friedl Kata ECC Kft. területi vezető 

                                                                                                                                                    

12./ Döntés első osztályok indításáról az Esterházy Iskolában 

       Előterjesztő: Jankyné Kővári Csilla bizottsági elnök 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                                                                                   

13./ Esterházy Iskola Szülői Munkaközösségének és Diákönkormányzatának kérelme gyermeknap  

       támogatására 

       Előterjesztő: Jankyné Kővári Csilla bizottsági elnök 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

Meghívott: Trimmel Istvánné SZMK vezető      
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14./ Közterület bontási kérelem közcsatornára történő rákötés érdekében 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

 

15./ Fejérvíz Zrt. súlykorlátozás alóli felmentés kérelme 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

Meghívott: Staudt István főmérnök  

 

16./ Óvodai TÁMOP pályázatról 

       Előterjesztő: Faddi Péterné intézményvezető 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

      Meghívott: Faddi Péterné intézményvezető 

 
17./ A Floriana Könyvtár kamera vásárlási kérelme 

       Előterjesztő: Mészárosné Ágoston Ildikó intézményvezető 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

      Meghívott: Mészárosné Ágoston Ildikó intézményvezető 

 

18./ A Felső Haraszt utca (899. hrsz.) bejáratának bővítéséről  

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

19./ Aktuális 

 

Napirend előtt:  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszöntötte a nyilvános ülésen megjelent Dr. Balázs Sándor urat Bicske Város Rendőrkapitányát, aki 

megtisztelte a képviselő-testületet azzal, hogy személyesen tegyen eleget a márciusi testületi ülésen 

elhangzott kérésnek.   

 

Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:  

Köszöntötte a képviselő-testületet. A március27-én megtartott rendőrségi beszámolót követően, a 

Képviselő-testület több tagjától igényként felmerült motoros képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a képzés megtartására jogosultsággal rendelkező motoros 

oktatóval nem rendelkezik. Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja Gépjármű-

vezetéstechnikai Alosztály oktatói igénybe vételére szolgálati időn kívül, illetve nem szolgálati célú 

oktatás megtartására nincs lehetőség.  

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya igény esetén biztosítani tudja az 

elméleti motoros közlekedést érintő KRESZ előadás megtartását, a szabályossági feladatok 

végrehajtásához „motor szimulátor” biztosítását, valamint szolgálati motorkerékpárral a rendőrök 

technikai bemutatatót.  

Felmerült, hogy a volt repülőteret lehetne az oktatási területeként igénybe venni, de ez nem lehetséges, 

mivel természetvédelmi terület és ott nem lehet megtartani.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Szeptemberben kerül megtartásra a rendészeti nap Csákváron. Véleménye szerint ezen a napon a 

kapitány úr által említett lehetőségekkel élni kell. Tárgyalásban vannak egy motoros egyesülettel, akik 

a szlalom pályát elkészítik és bemutatót tartanak. A kapitányságtól kérik a KRESZ oktatást, valamint 

köszönettel veszik a szimulátor kitelepítését és a rendőrmotorosok bemutatóját. Természetesen a 

pontosítást megbeszélik a rendezvény előtt és kérik a segítséget a sikeres lebonyolítás érdekében.  
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(Dornyiné Eigner Ágnes képviselő megérkezett az ülésre, a képviselő- testület 8 fővel 

határozatképes.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Megköszönte dr. Balázs Sándor rendőrkapitány úrnak a tájékoztatót.  

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

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

ill. az előző ülésnapon zárt ülés keretében hozott határozatok kihirdetése 

   (Jelentések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A mai ülésre két országgyűlési képviselőt hívott meg, akiket a Sirály Kft. által használt önkormányzati 

ingatlan államosításával kapcsolatban kért meg az ülésen való részvételre.  Törő Gábornak megküldte 

az ezzel kapcsolatos iratokat, illetve a meghívót, nem kapott tőle visszajelzést. Tessely Zoltán úr 

előkészítő iratot kért, amelyet megküldött, azonban arról tájékoztatta, hogy nem kapta meg, ezért azt 

ismét elküldte. Tessely Zoltán jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de segítségét felajánlotta az 

ügyben.  

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Lőporos torony felújításával kapcsolatban Horváth Józsefné arról 

informálta, hogy a tervezés folyamatban van, ennek alapján kötött kivitelezői szerződést, mely szerint  

június 30-ig megkezdik a munkákat és augusztus 20-ra befejezik.  

A talajterhelési díjról szóló rendeletet nem kell módosítani. A jegyző adhat egyedi mentességet, erre 

irányuló levél már érkezett is ügyfelektől.  

Három befektető is érdeklődött a reptér iránt. Kiemelten védett madártani övezet. Az odatelepülésnek 

akadálya nincs. A reptér önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban Törő Gábor 

országgyűlési képviselőnek írt egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a reptér területét mi módon 

lehetne önkormányzati tulajdonba kapni. Eddig választ nem kapott.  

Vasgyűjtést korábban is segítette Szabó László vállalkozó, aki az idei évben is vállalta az 

együttműködést, melyhez kéri az önkormányzatnál foglalkoztatott közcélú dolgozók segítségét.  

A lomtalanítás a képújságban lesz meghirdetve, valamint minden háztartásba eljuttatnak egy értesítést.  

Várossá nyilvánítás ügyben semmit nem lehet tudni, az önkormányzati érdekvédelmi szövetségek ki 

vannak zárva a várossá nyilvánítási eljárásból, korábban a szakmai zsűriben részt vehettek a 

delegáltjaik. Május 31-el a miniszternek a köztársasági elnök felé kell élni a várossá nyilvánítási 

felterjesztéssel.  

Damjanich utca végén az árkot rendbe kellene tenni, erről szó volt a Településfejlesztési Bizottság 

ülésén. Az anyagköltséget kellene finanszírozni az önkormányzatnak.  

A napokban nagy esőzések voltak és a Petőfi utcai ingatlantulajdonosok küldtek át fényképet az utca 

állapotáról, melyet elküldött a Magyar Közútnak és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Felügyelőségnek is.  A mai napon kapott levelet Molnár Istvántól a Magyar Közút Fejér Megyei 

igazgatójától, aki arról tájékoztatta, hogy tudja, hogy az önkormányzat elkészíttette az út terveket, 

azonban a  Petőfi utcára 200 ha-os  terület rendezetlensége miatt zúdul le a víz, ezért a terület 

rendbetétele az önkormányzat feladata. Az önkormányzatnak lenne a felelőssége és kötelessége, hogy 

megakadályozza  a hordalék keletkezését a Petőfi utca és Gánti út vonatkozásában.  

Árkok rendbetételét el kellene végezni a Petőfi utcán, de nem egyszerű feladat ez sem, van olyan rész, 

ahol nincs egyáltalán árok, a föld nagyon meg van tömörödve. 

A Szabadság téri önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség értékesítését ismét napirendre lehetne 

tűzni, de ezt megelőzően meg fogja kérdezni a Fejér Megyei Kormányhivatalban Dorkota Lajos urat 

arról, hogy számíthatnak- e arra, hogy lesz kormányablak Csákváron. Amennyiben igen, akkor ez az 

üzlethelyiség megfelelne a célnak. A TÖOSZ által megtartott rendezvényen arról tájékoztatták, hogy 

ott lesz kormányablak,ahol jelenleg okmányiroda működik. Azon a településen, ahol nincs ott is lehet, 

de csak akkor, ha az infrastrukturális feltételek biztosításának költségeit az adott önkormányzat 

vállalja. Ennek tudatában fontolóra kell venni az esetleges értékesítést.  
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A Településfejlesztési Bizottság ülésén részt vett Csepeli Árpád vállalkozó, aki a Rákóczi utca végén 

mintegy 350 m2 területrészen kertészeti árudát szeretne létesíteni. A következő ülésre hozni fogja a 

látványterveket. Egy összegben fizetné meg a bérleti díjat, amely több évre biztosítaná számára a 

terület, szerződésen alapuló használatát.  

Többen jelezték, hogy a Takarékszövetkezettel szemben lévő zebrán az átkelés a nagy forgalom miatt 

nehézkes a gyalogosok számára, nagy a kamionos forgalom. Az észrevételt továbbította a 

rendőröknek, akik ígéretet tettek arra, hogy szervezett keretek között fogják ellenőrizni a forgalmat.  

A pékség előtt szabálytalan a jelenleg kialakított parkoló, részt vett a helyszíni szemlén, ahol  jelen 

volt a Magyar Közút Kht. képviselője is.   

Arról tájékoztatták, hogy az egészségpénztár által finanszírozott nőgyógyászati szakrendelés 

megszűnik Csákváron, mivel kevés a szakorvos, ezzel kapcsolatban tárgyalást folytat az 

illetékesekkel, szeretne kedvező eredményre jutni. Tájékoztatta a képviselő-testületi ülésen 

jelenlévőket arról, hogy jól sikerült a május 5-én megrendezett községszépítési nap, bár kevesebb volt 

a részvétel, mint az előző évben, de ez betudható annak is, hogy a középiskolások ballagási ünnepsége 

is ezen a napon volt.  Móri Flóra kertészettel kapcsolatban elmondta, hogy május 7-én személyesen 

találkozott Krausz Tamás ügyvezetővel, megbeszélték az ez évi természetbeni bérleti díjat, ennek 

eredményeként kerültek ki a muskátlik is és az iskolánál, valamint a huszár emlékműnél a parkosítást 

elvégezték. Az előző évekről is készült beszámoló, mely nem volt megfelelően részletezve. Kérte, 

hogy olyan beszámolót készítsenek el, amelyben szerepel hová, mennyi, milyen fajta növényt 

telepítettek, ennek értéke mennyi volt. Ezen kérésére a mai napig nem érkezett válasz.  

A testületi határozatot Krausz Tamásnak a Mór, Kórház u. 8. szám alatti székhelyre küldték és a levél 

visszaérkezett azzal, hogy a címzett nem kereste. A levélben volt a két számla is. Ennek ellenére 

egyeztetés nem történt.    

 

(Setét Vilmos képviselő a polgármester tájékozatója közben eltávozott az ülésről, a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes.)  

 

A következő ülésen változatlan tartalommal napirendre tűzi az előzően kidolgozott anyagot.  

A Sirály Kft. által bérelt önkormányzati épület államosításával kapcsolatban azt az információt kapták, 

hogy tévedés történt, törvénymódosítást kezdeményezek. Furcsának tartja, hogy az információk nem 

írásos formában, hanem telefonon érkeznek.  

Európa Nap és Vértesi Sportnap lezajlott, jól sikerült a rendezvény, köszöni a szervezőknek.  

Menetrendi egyeztetésen vett részt a kistérségben. Két javaslat érkezett a bicskei járatra vonatkozóan. 

Kérte, hogy álljanak meg a buszok a Bicskei Gimnázium előtti buszmegállóban, reméli, hogy a volán 

vállalat helyt ad a kérésnek.  

Bicskei Napok megnyitójára is sor került, ahol a jegyzővel képviselte az önkormányzatot.  

Tájfutó diákolimpia volt Csákváron, köszöni a szervezők munkáját.   

A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos szakmai véleményt megkapták a főépítésztől, van több pont, 

amelyre mérlegelési jog van, a törvényi kötelezettségnek pedig eleget tesz az önkormányzat.  

Sikeres volt a borverseny, köszönet a szervezésért. 

Megkérdezte, hogy van- e valakinek hozzászólása, véleménye az elhangzottakhoz?  

Hozzászólás nem lévén kérte a képviselő-testületet, hogy a két ülés között végzett munkáról, valamint 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2012.( V.29.) 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 
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2./ A szociális társulási megállapodás és a közoktatási társulási megállapodás, valamint a  

     Gondozási Központ és Idősek Otthona, a Mese-Vár Óvoda és a Gróf Esterházy Móric  

     Általános Iskola  alapító okiratának módosítása 

     (Előterjesztés, megállapodás-tervezet, alapító okiratok a jegyzőkönyv  mellékletét képezik.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága és  5 igen szavazattal, ellenszavazat, illetve 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek  a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi 

Társulás Megállapodásának módosítását,  

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítását, 

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődéje  Szakmai Programjának hatályon kívül 

helyezését,  

a Gondozási Központ és Idősek Otthona módosított Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje 

jóváhagyását,  

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Felvételi Szabályzatának  hatályon kívül 

helyezését 

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Érdekképviseleti fórumának működési 

szabályzatának hatályon kívül helyezését, 

a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás Megállapodásának módosítását,  

az Esterházy Iskola Alapító Okiratának módosítását,  

a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosítását,  

a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított IMIP, Szakmai programjának, SZMSZ-ének és 

Házirendjének jóváhagyását   

a Bölcsődei Felvételi Szabályzatának jóváhagyását,   

a Bölcsődei Érdekképviseleti fórumának működési szabályzatának jóváhagyását. 

 

Csillag Tibor képviselő, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja: 

A napirendet tárgyalta a  Pénzügyi és Jogi Bizottság és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyetért a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával, melyet a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasol. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kérte a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.  Hozzászólás, 

vélemény nem hangzott  el, ezért elsőként a  Szociális Társulási Megállapodás módosítását tette fel 

szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2012. (V.29.) határozata 

a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Megállapodásának módosításáról 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csákvár és Környéke 

Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítására és a kapcsolódó döntések 

meghozatalára” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 

 

I. 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv. – Ötv. – 41. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában 

foglalt rendelkezései szerint Bodmér Község Önkormányzatával, Vértesboglár Község 

Önkormányzatával és Gánt Község Önkormányzatával 2012. január 1-i hatállyal – a 8083 Csákvár, 

Szent István tér 13. sz. alatti székhelyű – Gondozási Központ és Idősek Otthona közös fenntartására, 

határozatlan időtartamra kötött Társulási Megállapodásban (továbbiakban: Megállapodás) foglalt 

Bölcsőde szervezeti egységet a meglévő személyi és tárgyi feltételekkel, követelésekkel és 
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jogosultságokkal együtt jogelődként átadja fenntartásra és működtetésre a Csákvár-Gánt Közoktatási 

Intézményi Társulás tagjai részére 2012. június 30-i hatállyal, ennek megfelelően a jelenleg hatályos, 

1. számú mellékletben szereplő Megállapodást a következők szerint módosítja, mely a Megállapodás 

I. számú módosítása: 

 

1./ A Megállapodás I./2. pontjából hatályát veszti „ a bölcsődei feladatellátás tekintetében a bicskei 

kistérség  valamennyi településének közigazgatási területe” szövegrész. 

2./ A Megállapodás I./4.3.3. pont hatályát veszti. 

3./ A Megállapodás I./4.6.3. pont, I./ 4.6.3.1. pont és a I./ 4.6.3.2. pont hatályát veszti.  

4./ A Megállapodás III./2. pontjából hatályát veszti „a Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsődei ellátás 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekre” szövegrész. 

5./ A Megállapodás III./3.14. pontja „Bölcsődei ellátás 889101” szövegrész hatályát veszti.  

6./ A Megállapodás V/4. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

    „ A szolgáltatás igénybevételéről a Gondozási Központ és Idősen Otthona vezetője nyilvántartást 

vezet.” 

7./ A Megállapodás V./7. pontja helyébe a következő 7. pont kerül: 

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

tekintetében a megállapodás III/2. pontjában foglaltak szerint az étkeztetés, nappali ellátást és az 

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona a Társulás tagjai általi közös költségviselés nem terjed ki, 

ezen feladatmegvalósítások költségei kizárólag Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.” 

8./ A Megállapodás VI./1.. pontban szereplő „továbbá a csákvári 666 hrsz.-ú, 8083 Csákvár Ady E. u. 

2. sz. alatt fekvő ingatlan bölcsődei ellátást biztosító helyiségei, valamint benne lévő teljes 

felszerelés” 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 

Jelenleg hatályos Társulási Megállapodás 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról  

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, a 

bölcsődei feladatellátás tekintetében a bicskei kistérség 

valamennyi településének 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.  

4.3.3. 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. 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 három szervezeti egységre 

tagolódik, melyek szakmailag önállóak. 

4.6.1. Idősek Otthona 

4.6.2. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

4.6.3.  Bölcsőde  

4.6.3.1. A Bölcsőde a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV.30.) NM. sz. rendelet 35 § 

(1) bekezdés e) pontja alapján olyan szolgáltató intézmény, amely az 

alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 

gyermek számára az Intézmény önálló szervezeti és szakmai 

egységeként.  
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4.6.3.2. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei tudomásul veszik, hogy a 

bölcsődei feladatot az Intézmény látja el, mely Bodmér Község 

Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község 

Önkormányzata tekintetében pénzügyi és egyéb szerződéses 

kötelezettséget nem keletkeztet.  

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 

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, 

67. §-a szerinti ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, a Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsődei 



11 

 

ellátás önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekre, - 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 

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 

3.14. Bölcsődei ellátás             889101 

 

 Az Intézmény alaptevékenységi körét meghatározó Alapító Okirat kiadására, annak 

módosítására az irányító szervi jogkört gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete jogosult, az Alapító Okirat módosítása jelen Társulási Megállapodás 

módosítását nem igényli.  

 

4. A Gondozási Központ és Idősek Otthona: 

 

4.1. Önálló jogi személy, mely az „államháztartás működéséről” szóló  292/2009. (XII.19.) 

Korm. sz. rendelet 8/A. § és 9. § (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 a 

292/2009. (XII.19.)  Korm. sz. rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontjában 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 XXI. tv-ben, s a külön jogszabályokban foglalt valamennyi 

jogszabályi követelménynek megfeleljen.  
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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 1992. évi 

XXXVIII. tv. – Áht. – s végrehajtási jogszabályai által meghatározott alapítói jogokkal 

felruházott, irányítói szervi hatáskört Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

gyakorolja azzal, hogy:  

· az intézmény vezetőjének megbízása, 

· megbízásának visszavonása, 

· összeférhetetlensége megállapítása, 

· vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, 

· 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. 
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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 

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 alapnormatíva 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.-3.1.3. 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. 

 

5. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján önkormányzatonként kimutatott hozzájárulás 

mértékét, a társult önkormányzatok egyösszegben, 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 költséghozzájárulást 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 
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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 a bölcsődei ellátás, étkeztetés és 

nappali ellátás, valamint az idősek otthona 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. 

 

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, továbbá a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 

alatt fekvő ingatlan bölcsődei ellátást biztosító helyiségei, valamint benne 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. 
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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 …..  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. 

 

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.  
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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: 

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 Fejér 

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

hagyták jóvá: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete      433/2011.(XII.15.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete              108/2011.(XII. 16.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselőtestülete        79/2011.(XII. 19.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselőtestülete                176/2011.(XII. 14.) Kt. határozata 

 

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. 

 

 

2. 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.  
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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 

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. 
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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 

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: 
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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, 

· 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.  
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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 

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  
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     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. 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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: 
 

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 
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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 Képviselőtestülete      433/2011.(XII.15.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete              108/2011.(XI. 16.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselőtestülete        79/2011.(XI. 19.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselőtestülete            176/2011.(XI. 12.) Kt. határozata 

 

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

önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete      128/2012.(V.29.) Kt. határozata 

Bodmér Község Önkormányzat Képviselőtestülete              23/2012.(V.30.) Kt. határozata 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselőtestülete         50/2012.(V.24.) Kt. határozata 

Gánt Község Önkormányzat Képviselőtestülete            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  

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító okiratának módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2012. (V.29.) határozata 

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Gondozási Központ és 

Idősek Otthona Alapító Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

I. 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

LXLV. törvény 8. § (1)  bekezdésében, továbbá a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 15.) 5. §-ban 

foglaltak alapján – Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás létrehozására tekintettel – a 

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát / 1. sz. melléklet/ 2012. június 30-i hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja, mely a XVII. számú módosítás:  

 

1. Az Alapító Okirat 2.1.3. pontja hatályát veszti. 

2. Az Alapító Okirat 3. pontjának második bekezdésében „434/2011. (XII. 15.)” számú 

határozatszám „129/2012. (V.29.)” számra módosul. 

3.     Az Alapító Okirat 6.3. pontja hatályát veszti. 

4. Az Alapító Okirat 7.1. pontja helyébe az alábbi 7.1. pont kerül: 

                „7.1. Az ápolást gondozást nyújtó idősek otthona, nappali ellátás, étkeztetés tekintetében: 

Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe” 

5.     Az Alapító Okirat 10.1. pontjában szereplő „8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása” hatályát 

veszti. 

6.    Az Alapító Okirat 10.4. pontjában (egységes szerkezetbe foglalt 10.3 pontjában) az alábbi 

szakfeladatok hatályukat vesztik:  

 

„10.4.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.14. Bölcsődei ellátás             88910-1” 

 

7.    Az Alapító Okirat 10.5. pontjában (egységes szerkezetbe foglalt 10.4. pontjában) lévő „Bölcsőde” 

szó hatályát veszti. 

8.    Az Alapító Okirat 13.1. pontjából a „továbbá a csákvári 666 hrsz.-ú, 8083 Csákvár Ady E. u. 2. 

sz. alatt fekvő ingatlan bölcsődei ellátást biztosító helyiségei, valamint bennük lévő teljes 

felszerelés, berendezés és ingóságok” szövegrész hatályát veszti. 

9.  Az Alapító Okirat 14. pontjában megfogalmazott „16/2008. (XII. 17.) számú rendeletének 16. §-

ában” szövegrész helyett a „ 6/2012. (III. 23.) rendeletében” szövegrész kerül.  

 

II. 
A Képviselőtestület a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát az I. pontban foglalt 

XVII. számú módosítással a határozat 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 

III. 

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás 

Társulási Megállapodása, s a Gondozási Központ és Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül történő 

megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.    

Felelős:  Tóth Jánosné   jegyző 

Határidő: döntést követő 10 nap 
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   l sz. melléklet 

Gondozási Központ és Idősek Otthona 

Alapító Okirata 

a 2012. január 1-jei hatályú XVI. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Gondozási Központ és Idősek Otthona 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Szent István u. 13.  

 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei a költségvetési szerv belső szakmai szervezeti 

egységeihez kapcsolódóan: 

2.1.1. Idősek Otthona 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 

2.1.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. 

2.1.3. Bölcsőde 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. 

2.2. A költségvetési szerv ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái:  

2.2.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. 

2.2.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 

2.2.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 

2.3. A Magyar Államkincstárnál  

 vezetett törzskönyvi száma: 365941 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156987-00100001 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365941-2-07 

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete 62/1992. (V.25.) számú 

határozata  

 Jelen módosítást, s egységes szerkezetbe foglalást jóváhagyó határozat száma:   

  Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

  Képviselőtestülete 434/2011. (XII.15.) számú  

  határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 

4.1. A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

  Képviselőtestülete  

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

4.2. A költségvetési szerv közös fenntartója:  Csákvár és Környéke Szociális Intézményi 

Társulás,  székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz., 

 

4.3. A Társulás tagjai:  

4.3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

4.3.2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

  székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 

4.3.3. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

4.3.4. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

 székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 
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5.  A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:   

   Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

   Képviselőtestülete 

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

6.  Az intézmény férőhelyeinek száma: 

6.1. idősek otthona férőhelyeinek száma:  27 fő 

6.2. nappali ellátás férőhelyeinek száma :   30 fő 

6.3.  bölcsődei csoport száma:   1 

 bölcsődei férőhelyek száma:   12 fő 

7. A költségvetési szerv működési területe: 

7.1.  Az idősek otthona, nappali ellátás, étkeztetés,  

valamint a bölcsődei ellátás tekintetében:  Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási 

területe, bölcsődei ellátás tekintetében szabad 

kapacitás esetén a bicskei kistérség valamennyi 

településének közigazgatási területe. 

7.2.  A házi segítségnyújtás, családsegítés  

 és a gyermekjóléti feladatok tekintetében:  Csákvár, Gánt, Vértesboglár és Bodmér 

községek  

teljes közigazgatási területe. 

     

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt 

funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 

önkormányzati költségvetési szerv. 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – a 

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. § (1) bekezdésében, „a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv-ben 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátások, 

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:   

           Szakágazati besorolási alaptevékenysége:  8730’08   Idősek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása  

 További alaptevékenységei:  8810’08   Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül                                     8891’08   Gyermekek napközbeni ellátása 
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8899’08   M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

10.2. Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

     873000   Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

       *10.3. (hatályon kívül helyezte a 35/2011. (I.20.) számú határozat 4. pontja.) 

 

10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. január 1-jétől:  

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.4.1. 
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 

ellátásának  komplex támogatása  
87300-0 

10.4.2. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

10.4.3. 
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 

ellátásainak komplex támogatása 
88100-0 

10.4.4. Idősek nappali ellátása 88101-1 

10.4.5. 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
88109-0 

10.4.6. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1 

10.4.7. Szociális étkeztetés 88992-1 

10.4.8. Házi segítségnyújtás 88992-2 

10.4.9. Családsegítés 88992-4 

10.4.10. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

10.4.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
89044-2 

10.4.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.14. Bölcsődei ellátás             88910-1 

 

10.5.   A költségvetési szerv keretein belül az Idősek Otthona, a Bölcsőde, valamint a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egységek.  Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 

biztosítja ezen ellátási területek önálló szakmai egységként történő működését. 

 

11.  A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján 

meghatározott időtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete - az Alapító 

Okirat 4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményének 

ismeretében - bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „ helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv-ben foglalt rendelkezések, s a Társulási Megállapodás IV. pontjában foglaltak szerint – a 

munkáltatói jogokat.   

 

Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere. 

  

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

használati jog illeti meg:  

 

13.1. 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, továbbá a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. 

u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan bölcsődei ellátást biztosító helyiségei, valamint bennük lévő 

teljes felszerelés, berendezés és ingóságok, melyek Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonában állnak. 

13.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. alatt fekvő irodahelyiség a 

benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel Bodmér Község Önkormányzata tulajdonát 

képezi. 

13.3. A vértesboglári  252/5 hrsz-ú 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. alatt fekvő 

irodahelyiség a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel Vértesboglár Község 

Önkormányzata tulajdonát képezi. 

13.4. A gánti  178. hrsz-ú 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvő irodahelyiség a benne lévő 

berendezésekkel, felszerelésekkel Gánt Község Önkormányzata tulajdonát képezi. 

 

A 13.2.-13.4. pont alatti ingatlanokban lévő helyszíni szolgáltatást, ügyfélfogadást biztosító 

Területi Irodák fenntartásáról, üzemeltetéséről saját költségviselésük mellett a tulajdonosi jogkört 

gyakorló önkormányzatok külön-külön gondoskodnak. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 A költségvetési szerv a 13.1. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a szociális és 

gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és 

nem terhelheti meg azokat. 

A 13.1. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

16/2008. (XII.17.) számú rendeletének 16. §-ában foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni. 

  

15. A Gondozási Központ és Idősek Otthona vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát a Képviselőtestület a 62/1992.(V.25.) 

számú határozatával fogadta el, s  a 21/1994.(II.17.), az 53/1996.(V.31.), a 12/1998.(II.3.), a 

97/2000.(IX.29.) Kt. számú, a 81/2003.(VII.8.), a 130/2003.(XI.18.), a 147/2003.(XII.16.), a 

10/2005.(I.25.), a 38/2005.(IV.19.), a 131/2005.(XII.13.), a 10/2008.(I.29.),  a 66/2009.(IV.28.), a 

153/2009.(IX.15.), a 35/2011.(I.20.), a  97/2011.(III.31.), valamint a 434/2011.(XII.15.) számú 

határozatával módosította, s ezen 434/2011. (XII.15.) számú határozattal foglalta a XVI. számú 

módosítással egységes szerkezetbe. 

Csákvár, 2011. december 15. 

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

 polgármester sk.  jegyző sk 

 

  2 sz. melléklet 

Gondozási Központ és Idősek Otthona 

Alapító Okirata 

a 2012. június 30-j hatályú XVII. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

 

1. A költségvetési szerv neve:  Gondozási Központ és Idősek Otthona 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Szent István u. 13.  
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2.1. A költségvetési szerv telephelyei a költségvetési szerv belső szakmai szervezeti 

egységeihez kapcsolódóan: 

2.1.1. Idősek Otthona 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 

2.1.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. 

2.2. A költségvetési szerv ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 

2.2.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. 

2.2.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 

2.2.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

2.3. A Magyar Államkincstárnál  

 vezetett törzskönyvi száma: 365941 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156987-00100001 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365941-2-07 

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete 62/1992. (V.25.) számú 

határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 

4.1. A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

  Képviselőtestülete  

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

4.2. A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás 

 székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. 

 A Társulás tagjai:  

4.2.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

4.2.2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

  székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 

4.2.3. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 

4.2.4. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

 székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 

5.  A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:   

   Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

   Képviselőtestülete 

  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

6.  Az intézmény férőhelyeinek száma: 

6.1. ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona férőhelyeinek száma: 27 fő 

6.2. házi segítségnyújtás: 30 fő 

 

7. A költségvetési szerv működési területe: 

7.1.  Az ápolást, gondozás nyújtó idősek otthona, nappali ellátás, étkeztetés tekintetében: 

Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe. 

7.2.  A házi segítségnyújtás, családsegítés és a gyermekjóléti feladatok tekintetében:  

         Csákvár, Gánt, Vértesboglár és Bodmér községek teljes közigazgatási területe. 

     

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt 

funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 

önkormányzati költségvetési szerv. 
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Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – a 

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. § (1) bekezdésében, „a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv-ben 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátások, 

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:   

           Szakágazati besorolási alaptevékenysége:  8730’08   Idősek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása  

 További alaptevékenységei:  8810’08   Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül 

8899’08   M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

10.2. Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

     873000   Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

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

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.4.1. 
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális 

ellátásának  komplex támogatása  
87300-0 

10.4.2. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

10.4.3. 
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 

ellátásainak komplex támogatása 
88100-0 

10.4.4. Idősek nappali ellátása 88101-1 

10.4.5. 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása 

bentlakás nélkül 
88109-0 

10.4.6. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1 

10.4.7. Szociális étkeztetés 88992-1 

10.4.8. Házi segítségnyújtás 88992-2 

10.4.9. Családsegítés 88992-4 

10.4.10. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

10.4.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
89044-2 
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10.4.   A költségvetési szerv keretein belül az Idősek Otthona, valamint a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egységek.  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerv biztosítja ezen 

ellátási területek önálló szakmai egységként történő működését. 

 

11.  A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján 

meghatározott időtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete - az Alapító 

Okirat 4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményének 

ismeretében - bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „ helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv-ben foglalt rendelkezések, s a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulási 

Megállapodás IV. pontjában foglaltak szerint – a munkáltatói jogokat.   

Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere.  

Az Intézményt 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. 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. 

 

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

használati jog illeti meg:  

13.1. 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 Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonában állnak. 

13.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. alatt fekvő irodahelyiség a 

benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel Bodmér Község Önkormányzata tulajdonát 

képezi. 

13.3. A vértesboglári  252/5 hrsz-ú 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. alatt fekvő 

irodahelyiség a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel Vértesboglár Község 

Önkormányzata tulajdonát képezi. 

13.4. A gánti 178 hrsz-ú 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvő irodahelyiség a benne lévő 

berendezésekkel, felszerelésekkel Gánt Község Önkormányzata tulajdonát képezi. 

 

A 13.2.-13.4. pont alatti ingatlanokban lévő helyszíni szolgáltatást, ügyfélfogadást biztosító 

Területi Irodák fenntartásáról, üzemeltetéséről saját költségviselésük mellett a tulajdonosi jogkört 

gyakorló önkormányzatok külön-külön gondoskodnak. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 A költségvetési szerv a 13.1. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a szociális és 

gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és 

nem terhelheti meg azokat. 

A 13.1. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

6/2012. (III.23.) rendeletében foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni. 

15. A Gondozási Központ és Idősek Otthona vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát a Képviselőtestület a 62/1992.(V.25.) 

számú határozatával fogadta el, s  a 21/1994.(II.17.), az 53/1996.(V.31.), a 12/1998.(II.3.), a 

97/2000.(IX.29.) Kt. számú, a 81/2003.(VII.8.), a 130/2003.(XI.18.), a 147/2003.(XII.16.), a 

10/2005.(I.25.), a 38/2005.(IV.19.), a 131/2005.(XII.13.), a 10/2008.(I.29.),  a 66/2009.(IV.28.), a 

153/2009.(IX.15.), a 35/2011.(I.20.), a  97/2011.(III.31.), a 434/2012.(XII. 15.) valamint a 
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129/2012.(V. 29.) számú határozatával módosította, s ezen 129/2012. (V.29.) számú határozattal 

foglalta a XVII. számú módosítással egységes szerkezetbe. 

 

Csákvár, 2012. május 15. 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Gondozási Központ és Idősek Otthona Szakmai Programja módosításának 

elfogadását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2012. (V.29.) határozata 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Szakmai Programjáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csákvári Gondozási Központ és Idősek 

Otthona Bölcsődéjének Szakmai Programját  az előterjesztés szerint 2012. június  29-ével hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Gondozási Központ és Idősek Otthona  Szervezeti és Működési Szabályzatát 

és Házirendjének  módosítását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2012. (V.29.) határozata 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona SZMSZ-éről és Házirendjéről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csákvári Gondozási Központ és Idősek 

Otthona előterjesztés szerinti, 2012. június  30-tól hatályos SZMSZ-ét és Házirendjét megismerte, azt 

jóváhagyja. 

Az SZMSZ és a Házirend e határozat 1. sz. melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Gondozási Központ és Idősek Otthona  Bölcsődei Felvételi Szabályzata 

hatályon kívül helyezését bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2012. (V. 29.) határozata 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Felvételi Szabályzatának hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

szakmai egységeként működő bölcsőde felvételi szabályzatának 2012. június  29.-i határidővel történő 

hatályon kívül helyezését jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Gondozási Központ és Idősek Otthona  I/6. Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum 

Működési szabályzatának hatályon kívül helyezését bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2012. (V. 29.) határozata 

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Bölcsődei Érdekképviseleti Fórumának 

Működési Szabályzatáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

szakmai egységeként működő bölcsőde érdekképviseleti fóruma működési szabályzatának 2012. 

június  29-i határidővel történő hatályon kívül helyezésével egyetért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló 

Megállapodás módosítását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2012. (V. 29) határozata 

a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás Megállapodásának módosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csákvár-Gánt 

Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítására és a kapcsolódó 

döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi 

döntéseket hozza: 

  I. 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LV. tv. – Ötv. – 41. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában 

foglalt rendelkezései szerint Gánt Község Önkormányzatával 2009. augusztus 1-től hatályos, 

Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló, 1. sz. mellékletben szereplő Megállapodást 

(továbbiakban: Megállapodás) e határozatban foglaltak szerint módosítja 2012. június 30-tól annak 

kinyilvánításával, hogy a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás szervezeti egységeként 

működő Bölcsődét a meglévő személyi és tárgyi feltételekkel, követelésekkel és jogosultságokkal 

együtt jogutódként átveszi fenntartásra és működtetésre. 
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E határozatban szereplő módosítás a Társulási Megállapodás III. módosítása. 

 
1./ A Megállapodás bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész kerül: 

    „ A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselő-testületei a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól 

és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint az 

Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására, valamint a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében megvalósuló bölcsődei ellátásra a Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde közös fenntartásában állapodnak meg.” 

2./ A Megállapodás 4.1.2. pontja helyébe a következő 4.1.2. pont kerül: 

     „4.1.2.továbbá az óvodai nevelés feladatok megvalósítására terjed ki Csákvár Nagyközség 

közigazgatási területén fekvő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, s annak Gánti Község közigazgatási 

területén működő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti Egységes Óvoda és Bölcsőde tagintézménye 

/kindergarten/ közös fenntartásával,” 

 

3./ A Megállapodás a következő 4.1.3. ponttal egészül ki: 

     „ 4.1.3. továbbá a bölcsődei nevelési-gondozási feladatok megvalósítására terjed ki a 4.1.2. pontban 

jelzett intézmény és tagintézménye közös fenntartásával. 

 

4./ A Megállapodás 4.2 pontjának első mondata helyébe a következő mondat kerül: 

     „ A közös fenntartású Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Önálló jogi személy, mely az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) 

bekezdése alapján önállóan működő, előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.” 

 

5./ A Megállapodás 4.3. és az összes többi érintett pontjában szereplő  „Mese-Vár Óvoda” helyébe a 

„Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde” kifejezés kerül. 

 

6./ A Megállapodás 4.7. pontja helyébe az alábbi 4.7. kerül.: 

4.7.      A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tevékenységi körébe tartozik szakfeladati rend 

szerint: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.7.1. 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85200-0 

4.7.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 

Iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését 

segítő foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-

, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók 

fejlesztő oktatása, képesség-kibontakoztató felkészítés, 

integrációs felkészítés. 

85201-1 

4.7.3. 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

4.7.4. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       

( 5-8. évfolyam) 
85202-1 

4.7.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és 

rehabilitációs  

bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több 

85201-2 



38 

 

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. 

4.7.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85202-2 

4.7.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

4.7.8. 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85591-2 

4.7.9. Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 85591-3 

4.7.10. Általános iskolai tanulószobai nevelés 85591-4 

4.7.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 

4.7.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

4.7.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

4.7.14. Átmeneti segély 88212-2 

4.7.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 93120-4 

 

7./ A Megállapodás 4.10. pontjában szereplő 4.10.8. pont helyébe az alábbi 4.10.8. kerül, a 4.10.9. 

pont és a 4.10.10. pont hatályát veszti. 

„4.10.8. Bölcsődei ellátás 88910-1” 

 

8./ A Megállapodás 7.2.5. pontja helyébe a következő 7.2.5. kerül: 

     „ 7.2.5. Gánt Község Önkormányzata az egységes óvoda-bölcsőde csoport létrehozásával járó 

személyi és tárgyi feltételeket saját költségvetése terhére biztosítja. A folyamatos működtetés során a 

Megállapodás 7.2. pontjában rögzített költségek tekintetében az állami normatív hozzájáruláson és 

intézményi térítési díjon felüli összeget Gánt Község Önkormányzata viseli oly módon, hogy annak   

összegét negyedéves bontásban Csákvár Nagyközség Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 

12023008-00156965-00100009 számú számlájára átutalással a negyedév utolsó napjára szóló 

esedékességgel teljesíti.  

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy ha a pénzügyi hozzájárulás nem vagy részben történő 

teljesítése esetén a székhely önkormányzat polgármesterének írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári 

napon belül nem történik meg a kötelezettség teljesítése, azonnali beszedési megbízás nyújtható be, s 

ezen eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot terheli.” 

 



39 

 

9./ A Megállapodás a következő 7.14. ponttal egészül ki: 

     „7.14. Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor Önkormányzat 

Képviselő-testületét, hogy az intézményi térítési díjakat a Társulás által fenntartott valamennyi 

intézményre vonatkozóan határozza meg.” 

 

Határidő:  2012. június 10.  

Felelős:     Polgármester, Jegyző  

1. sz. melléklet 

  

MEGÁLLAPODÁS  

Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról 

a 2011. december 1-i.hatályú II. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselőtestületei a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól 

és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint az 

Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására a Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda közös fenntartásában állapodnak meg 2009. 

augusztus 1-i hatállyal határozatlan  időtartamra. 

 

1. A Társulás neve: Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás  

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, a Társulás működési területe, jogállása: 

2.1. A Társulás tagjai: 

2.1.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

2.1.2. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

Székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 

2.2. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézmények közös fenntartásával 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete gyakorolja jelen Megállapodás 8. pontjában foglalt keretek között. 

2.3. A Társulási Megállapodás határozatlan  időtartamú. 

2.4. A Társulás működési területe: a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási területére terjed 

ki. 

2.5. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

2.6. A Közoktatási Intézményi Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

mikrotársulásként működik. 

 

3. A Társulás célja, hogy: 

3.1. A közösen fenntartott Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda útján a 

gánti tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatása és óvodai nevelése megoldott 

legyen, ezáltal Gánt Község Önkormányzatának önálló iskolát és önálló óvodát fenntartania 

nem kell. 

3.2. A közoktatási, általános iskolai oktatási és az óvodai nevelési feladatok ellátása magasabb 

színvonalúvá váljék, azáltal is, hogy: 

· könnyebben megteremthetők a tanulók, gyermekek idegen nyelv tanulásának feltételei, 

· a Társulásban fenntartott Általános Iskola tekintetében jelentős mértékben javíthatja a 

szakosan leadott órák számát, a szakos ellátottságot, könnyebben megoldhatóvá váljon 

a helyettesítés. 

 

3.3. A közoktatási intézmények gazdálkodása során az egy tanulóra – egy gyermekre eső fajlagos 

költségek csökkenjenek, az intézmények fenntartása a közös fenntartás útján az 
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Önkormányzatok részére költségtakarékosabbá váljon oly módon, hogy a mindenkori 

hatályos költségvetési törvényben meghatározott intézményi társulási kiegészítő normatíva 

és a többcélú kistérségi társulási közoktatási támogatások igénybe vehetők legyenek. 

3.4.  A társult Önkormányzatok kölcsönösen kinyilvánítják, hogy az Intézmény közös fenntartása 

során maradéktalanul tiszteletben tartják az eddigi intézményfenntartó tevékenységük során 

elért eredményeiket, s minden tekintetben együttműködnek annak érdekében, hogy egyik 

Önkormányzat érdeke se csorbuljon, részükre a Társulás létrehozása kizárólag előnyökkel 

szolgáljon. 

 

4. A Társulás tevékenységi köre: 

 

    4.1.A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a „közoktatásról” szóló    

           1993. évi LXXIX. tv-ben – Kotv. – meghatározottak alapján: 

4.1.1. Az általános iskola 1.-8. évfolyamán az alapfokú oktatási feladatok megvalósítására 

terjed ki a Csákvár Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén fekvő Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola, s annak Gánt Község közigazgatási területén 

működő 1-3. évfolyamos Tagiskolája, /grundschule/ 

4.1.2. továbbá az óvodai nevelési feladatok megvalósítására terjed ki Csákvár Nagyközség 

közigazgatási területén fekvő Mese-Vár Óvoda, s annak  Gánt Község közigazgatási 

területén működő Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája / kindergarten/ közös 

fenntartásával. 

4.2.  A közös fenntartású Gróf Esterházy Móric Általános Iskola önálló jogi személy, mely „az 

államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Ámr.) 9. § (3) bekezdése szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési 

jogosultság tekintetében – az Ámr. és a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint 

- teljes jogkörrel bíró és önálló bankszámlával rendelkező, a társulás által fenntartott 

költségvetési szerv.   

Gazdálkodási-pénzügyi gazdasági feladatait – a munkamegosztási megállapodásban 

foglaltak szerint – Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

4.3.  A közös fenntartású Mese-Vár Óvoda önálló jogi személy, mely „az államháztartás 

működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 9. § (3) 

bekezdése szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében – az Ámr. és a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint - teljes 

jogkörrel bíró és önálló bankszámlával rendelkező, a társulás által fenntartott költségvetési 

szerv.   

Gazdálkodási-pénzügyi gazdasági feladatait – a munkamegosztási megállapodásban 

foglaltak szerint – Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

4.4. A Társulás tagjai irányító és alapító jogkörükben jelen Megállapodás határozattal történő 

jóváhagyásával egyidejűleg az Ámr-ben foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda irányító szerve: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mely a Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát kiadja, s azt a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága törzskönyvi adataiban történő módosítás 

érdekében megküldi, s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat és teljesíti 

kötelezettségeit. 

4.5. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskolája és a Mese-vár Óvoda 

Tagóvodája alapfeladata az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott nemzeti etnikai 

kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja, valamint a nemzeti etnikai 

kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai és tantervei alapján a német nemzetiségi 

nevelés és oktatás. 

4.5.1. A székhely Önkormányzat ezen feladatellátást vállalja amennyiben a képzéshez 

megfelelő szakképzettségű személyek foglalkoztathatóak, azaz az Intézmények által 

meghirdetendő álláshelyek betöltésére a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 

nemzetiségi oktatásra alkalmas pedagógusok, óvodapedagógusok kinevezhetők.  
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4.5.2. A társult Önkormányzatok – a Gánti Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértését 

tartalmazó döntésében foglaltakra figyelemmel – megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a 2010/2011 –es tanévtől – a költségvetési törvény 8. számú melléklete 

IV. pontja kiegészítő szabályai figyelembevételével számított – elegendő létszámú 

(pl. 2-3 fő) gánti tanuló kíván a Tagiskolában oktatásban részesülni az alsó tagozatos 

4. évfolyamon, úgy az oktatásuk-nevelésük a Gánti Tagiskolában valósul meg Gánt 

Község Önkormányzata költségviselése mellett. 

 

4.6. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola TEÁOR ’08 száma és szakágazati besorolása: 
4.6.1. Alaptevékenységi TEÁOR’08:  8520’08 Alapfokú oktatás    

4.6.2. Szakágazati besorolás:  852010 Alapfokú Oktatás 

 

4.8.  A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tevékenységi körébe tartozik szakfeladati rend 

szerint: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.7.1. 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85200-0 

4.7.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő 

foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, 

magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók 

fejlesztő oktatása, képesség-kibontakoztató felkészítés, 

integrációs felkészítés. 

85201-1 

4.7.3. 

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

4.7.4. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása       ( 5-8. évfolyam) 
85202-1 

4.7.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85201-2 

4.7.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85202-2 

4.7.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

4.7.8. Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 85591-2 
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Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

4.7.9. 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni 

nevelése 
85591-3 

4.7.10. Általános iskolai tanulószobai nevelés 85591-4 

4.7.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 

4.7.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

4.7.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

4.7.14. Átmeneti segély 88212-2 

4.7.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 93120-4 

4.7.16. 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
84190-1 

4.7.17. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

4.7.18. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 89044-2 

 

4.8. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánt Község alsó tagozatos tanulóinak általános 

iskolai oktatását, a 8082 Gánt, Béke u. 20. sz. alatti telephelyen működő 1.-3. évfolyamos 

Gánti Tagiskola működtetése útján biztosítja.  

 

4.9. A Mese-Vár Óvoda tevékenységei: 
 

TEÁOR ’08 alapján: 

                  Alaptevékenysége:          8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

  

   Szakágazati besorolása:  

                         Alaptevékenysége:         851020 Óvodai nevelés 

    
4.10. A Mese-Vár Óvoda tevékenységi körébe tartozik szakfeladati rend szerint: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.10.1. 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85100-0 

4.10.2. 
Óvodai nevelés, ellátás  

(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 
85101-1 

4.10.3. 

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 
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4.10.4. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3 

4.10.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2 

4.10.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

4.10.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

4.10.8. 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
84190-1 

4.10.9. Rövid  időtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

4.10.10. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
89044-2 

 

4.11.  A Mese-Vár Óvoda Gánt Község óvodás korú gyermekeinek óvodai nevelését a 8082 Gánt, 

Táncsics u. 4. sz. alatti telephelyen a Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája működtetése útján látja 

el. 

4.12. A Mese-Vár Óvoda  továbbá 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt Mese-Vár Óvoda  

Tagóvodája tagintézményt működtet.  

 

5. A közoktatási intézmények közalkalmazottai jogviszonya: 

 

5.1. Felek megállapodnak abban s egyben rögzítik, hogy a közös fenntartású Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda a Kjt. 38. § (1) bekezdése és a „Munka 

törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv. – Mt. – 85/A. §-a alapján munkáltatói 

jogutódnak minősülnek, a Zámoly - Gánt Közoktatási Intézményi Társulás által 2009. július 

31-ig önállóan fenntartott: 

 

- Csanádi Imre Általános Iskola Gánti Tagiskolája 3 fő pedagógus munkakörben s 1 fő 

egyéb munkakörben foglalkoztatott,  

- Mesevár Óvoda Gánti Tagóvodája 2 fő óvodapedagógus és 1 fő nevelőmunkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

 

közalkalmazottai tekintetében azzal, hogy a munkáltatói jogutódlás nem jelent vagyoni 

jogutódlást, vagyoni jogutód Gánt Község Önkormányzata. 

  

 A Gánti Tagóvodában egyéb – konyhai – munkakörben alkalmazott 2 fő közalkalmazott 

további foglalkoztatásáról Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik.  

5.2. Az Mt. 85/B. §-a szerinti tájékoztatásról és konzultációs kötelezettség teljesítéséről a 

közoktatási intézmények  tagintézményei közalkalmazottai tekintetében Gánt Község 

Önkormányzata gondoskodik az új székhely intézmények vezetői, mint jogutód munkáltatók 

bevonásával. 

5.3. A Közoktatási Társulás létrehozása a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a 

Mese-Vár Óvoda vezetőinek magasabb vezetői megbízatását, alkalmazottainak jogviszonyát 

nem érinti, arra tekintettel, hogy az új Tagiskola és az új Tagóvoda működtetése a 

közoktatási intézmények átszervezését jelenti, az Intézmények önálló jogi személyisége 

változatlanul fennáll, működésük jogfolytonos.  

 

5.4. Megállapodó felek rögzítik, hogy a közösen fenntartott közoktatási intézmények s 

közalkalmazottai jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a székhely, mind a 

Tagiskolában, Tagóvodákban dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásai azonosak.  

 

6. A Társulás vagyona: 

6.1. A Közoktatási Intézményi Társulás ingatlantulajdonnal nem rendelkezik. 
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6.2. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola által használt, a csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 8. sz. és a csákvári 1915 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz. alatt 

fekvő „általános iskola” megnevezésű ingatlanok a bennük lévő berendezéssel, 

felszereléssel, ingóságokkal Csákvár Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 

állnak. 

6.3. A Mese-Vár Óvoda által használt csákvári 666 hrsz-ú 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt 

fekvő, s a csákvári 733 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt található „óvoda” 

megnevezésű ingatlanok a bennük lévő berendezéssel, felszereléssel, ingóságokkal együtt 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. 

6.4. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskola által használt gánti 7 hrsz-ú, 8082 

Gánt, Béke tér 20. sz. alatti ingatlan a benne lévő berendezéssel, felszerelésekkel és 

ingóságaikkal együtt Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

6.5. A Mese-Vár Óvoda 8082. Gánt, Táncsics M. u. 4. sz. alatti telephelyen működő Gánti 

Tagóvoda elhelyezésére szolgáló gánti 65 hrsz-ú ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel 

és felszereléssel együtt Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi. 

6.6. A 6.2. – 6.5. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és 

működtetése nem érinti.  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 6.2. pontban nevesített ingatlanok használatát 2009. 

augusztus 1-i hatállyal a Dallam Alapítvány fenntartásában működő Zeneiskola Csákvári 

Tagiskolája részére is biztosítja, mely Tagiskola a 2009. július 31-ig működő Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti alapoktatási 

feladatait látja el Csákvár Nagyközség Önkormányzata  és a Dallam Alapítvány külön 

közoktatási megállapodása alapján.  

6.7. A 6.2. pontban megjelölt iskolaépületek, a 6.3. pontban nevesített óvodaépületek 

fenntartásáról, felújításáról Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 6.4. pont szerinti 

Tagiskola, a 6.5. pontban nevesített Tagóvoda elhelyezését biztosító ingatlanok 

fenntartásáról, felújításáról Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.  

 

A közoktatási intézmények és annak tagintézményei elhelyezését szolgáló ingatlanok 

állagmegóvásáért az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok felelnek. 

  

Ezen költségek a közös fenntartású közoktatási intézmények költségvetéseinek részét nem 

képezik. 

6.7.1. Amennyiben a 6.2 – 6.5. pontban megjelölt iskolai és óvodai épületekben az 

oktatáshoz, neveléshez szükséges ingóságok, felszerelések beszerzése szükséges, úgy 

arról külön-külön a tulajdonos önkormányzatok gondoskodnak. 

6.7.2. Amennyiben a közoktatási intézmények által benyújtott pályázat útján történik a  

6.2. – 6.5. pontban nevesített ingatlanokba az ingóbeszerzés, úgy az érintett 

tulajdonos Önkormányzattal kell az intézményvezetőknek előzetesen egyeztetni, 

mely a „saját erőt” is biztosítja, a beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erőt” 

biztosító Önkormányzatot illeti meg. 

6.7.3. Fentieknek megfelelően e körben a társult Önkormányzatok között közös tulajdon 

nem keletkezik. 

6.8. Amennyiben a 6.7. pontban foglaltaktól eltérően a közoktatási intézmények használatában 

lévő épületekben közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy 

szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz 

beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult 

Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a 

közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni hányadról. 

 

6.9. Az Intézményi Társulás működése során a 6.2. – 6.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül 

keletkezett 6.8. pont szerinti vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös 

tulajdonává válik. 
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E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembevételével, hogy a 

közoktatást célzó ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 

tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult két Önkormányzatot 

megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – az érintett 

Önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja. 

6.10.  A tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatok kijelentik, hogy a székhelyintézmények, s 

tagintézmények felszereltsége és eszközjegyzéke megfelel a mindenkori vonatkozó hatályos 

„a nevelési és oktatási intézmények működéséről” szóló jogszabályi rendelkezésben – jelen 

Megállapodás időpontjában a 11/1994. (VI.8.) MKM sz. rendelet 7. számú mellékletében – 

foglaltaknak, s erre a jövőre nézve is kötelezettséget vállalnak. 

 Megállapodó felek rögzítik, hogy amennyiben a székhelyintézmények, tagintézmények nem 

felelnek meg az eszköz és felszereltségi jegyzékben szereplő követelményeknek, úgy annak 

teljesítése a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzat kötelezettsége, továbbá viseli 

mindazon jogkövetkezményeket, melyek a felszereltségi követelményeknek meg nem 

felelés következtében a Közoktatási Intézményi Társulásra esetlegesen hárulnak. 

 

7. A Társulás és a közoktatási intézmények költségvetési gazdálkodása: 

 

A Társult Önkormányzatok a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola s annak Tagiskolája, továbbá 

a Mese-Vár Óvoda s Tagóvodája közös fenntartásának költségvetésében az alábbiak szerint 

állapodnak meg:  

7.1. A Társulás működésének, a közoktatási intézmények közös fenntartásának 

fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott 

normatív állami hozzájárulások, s az egyéb kiegészítő közoktatási költségvetési 

hozzájárulások, valamint többcélú kistérségi társulási állami költségvetési hozzájárulások. 

7.2. A közoktatási intézmények költségvetésének részét képezik az intézményekben 

dolgozó alkalmazottak személyi juttatásai – azok járulékaival - előirányzatai, s az ellátottak 

juttatásai és utazási költségei,  továbbá a székhelyintézmények és a Csákvári Tagóvoda 

elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési – fűtés, világítás, vezetékes és mobil telefon, 

telefax, Internet, portaszolgálat, takarítás, stb. – költségei, a további dologi költségek, 

valamennyi a közoktatási intézmények működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem 

nevesített költségek. 

7.2.1. A Gánti Tagiskola és a Gánti Tagóvoda elhelyezését szolgáló ingatlanok 

üzemeltetési költségei a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár 

Óvoda költségvetéseiben nem szerepelnek, ezen működési költségeket Gánt Község 

Önkormányzata közvetlenül viseli.  

7.2.2. A Gánti Tagiskola és a Gánti Tagóvoda vonatkozásában az intézményi 

költségvetések kizárólag az ott dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásait és 

járulékait, s az ellátottak juttatásait tartalmazza.  

7.2.3. A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében megállapodó felek rögzítik, 

hogy az intézmények valamennyi közalkalmazottját, továbbá a tanulói jogviszonyban 

álló tanulókat, illetőleg óvodai jogviszonyban álló óvodáskorú gyermekeket azonos 

juttatások és járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a 

többletköltségeket elszámolni. 

7.2.4. Gánt Község Önkormányzata a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti 

Tagiskolája telephelyén 1 fő takarítónői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 

alkalmazási költségeinek – személyi juttatásai + járulékai – 50 %-át viseli oly 

módon, hogy annak összegét havi bontásban Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

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

átutalással a hónap utolsó napjára szóló esedékességgel teljesíti.  

7.2.5.     A Társulás tagja megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem, avagy                                                           

             részben teljesítő Önkormányzattal szemben, mely a székhely önkormányzat  

             polgármestere írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési        
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             póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének, azonnali beszedési megbízás –  

              inkasszó – nyújtható be, s ezen eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot   

             terheli. 

7.3. A székhelyintézménybe bejáró gyermekek utaztatásáról a Közoktatási Intézményi Társulás  

gondoskodik, az utaztatási költségek a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 

költségvetésében szerepelnek.  

7.4. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda                                                                          

működési költségeit – a 7.2.4. pontban foglalt eltéréssel – kizárólagosan Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata viseli, azzal, hogy valamennyi intézményi kiegészítő és 

többcélú kistérségi társulási kiegészítő támogatás beszámítására jogosult.  

7.5. A 2009. évre vonatkozó Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskolája, továbbá a 

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája működtetéséhez, illetőleg valamennyi bejáró tanulók 

után az állami költségvetési támogatás és intézményi társulási kiegészítő támogatás Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata általi igénybevételéhez 2009. április 30-napjáig Gánt Község 

Önkormányzata a feladatellátás átadását, Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 

feladatellátás átvételét a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához bejelenti. 

7.6. A „Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú 

melléklet IV/2.2.1. pontjai szerinti Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és 

a Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás között 2009. szeptember 1. – 2009. 

december 31-ig terjedő időtartamra – s a további évekre – vonatkozó kiegészítő támogatás 

átadás – átvételére vonatkozó Megállapodás megkötésére a Társulás nevében Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata jogosult. 

7.7. 2009. augusztus 1-i hatállyal Gánt Község Önkormányzatát érintően is a Közoktatási 

Intézményi Társulás által fenntartott közoktatási intézmények - és annak tagintézményei - 

működtetéséhez biztosított állami költségvetési normatívák, intézményi társulási kiegészítő 

hozzájárulások igényléséről s velük való elszámolásról Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

gondoskodik. 

7.8. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda költségvetését a 

társult Önkormányzatok Képviselőtestületei együttesen hagyják jóvá. 

 A közoktatási intézmények költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló 

elfogadása során a Képviselőtestületek a fentiek szerint járnak el, s egyetértve döntenek. 

7.9. A közoktatási intézmények pénzforgalmukat Csákvár Nagyközség Önkormányzata által 

meghatározott pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlán bonyolítják.  

7.10. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda költségvetése Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata költségvetésének részét képezi. 

 Az iskola igazgatója, és az óvoda vezetője a mindenkor hatályos, önkormányzati 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni. 

7.11.  A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola az előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel 

rendelkező költségvetési szerv.  

A Mese-Vár Óvoda az előirányzatai tekintetében szintén teljes jogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv.  

Mindkét közoktatási intézmény gazdálkodási feladatait – a munkamegosztási 

megállapodásban foglaltak szerint - Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

7.11.1. A közoktatási intézmények kötelesek a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei 

által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s 

gazdálkodni. 

7.11.2. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei felhatalmazzák a fenntartói jogokat 

gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterét, hogy rendkívüli, 

váratlan esemény bekövetkezése esetén saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Intézkedéséről a társult Önkormányzat Polgármesterét 3 munkanapon 

belül tájékoztatnia kell. 

7.12. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Kotv. 102. §-ában biztosított 

fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy a Társult Önkormányzat erre 
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irányuló igénye esetén Gánt Község Önkormányzata által szervezett önkormányzati 

ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola Gánti Tagiskolája tanulói és a Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája 

gyermekeinek részvételét, megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja. 

7.13. A közösen fenntartott közoktatási intézményeket érintő létszámcsökkentés esetén a 

közalkalmazott(ak) felmentésével kapcsolatos valamennyi költséget azon társult 

Önkormányzat viseli,  akinek székhelyintézményében, illetőleg tagintézményében a 

létszámcsökkentéssel érintett munkakörben korábban alkalmazást nyert a közalkalmazott.  

 

8. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: 

 

8.1. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a 

közös fenntartásukban lévő Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár 

Óvoda éves költségvetései jóváhagyásához, módosításához, - ahhoz kapcsolódó 

létszámcsökkentés elrendeléséhez, - az éves költségvetések végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásához. 

8.2. A közoktatási intézmények költségvetését érintő döntésekben a Társult Képviselőtestületek 

minősített többségű, egyetértő döntése szükséges. Az intézmények költségvetését érintő 

döntéstervezeteket Csákvár Nagyközség Polgármestere terjeszti elő. 

8.3. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, valamint a Mese-Vár Óvoda  „közoktatásról” 

szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában meghatározott fenntartói irányítói jogkörét Csákvár 

Nagyközség Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbiakban felsorolt ügyekben 

mindkét közoktatási intézményt érintően Gánt Község Önkormányzati Képviselőtestülete 

egyetértése szükséges: 

8.3.1. Az intézmények alapító okiratának megállapítása, módosítása, nevüknek 

megváltoztatása. 

8.3.2. Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai – nevelési 

programjainak, minőség irányítási programjaiknak jóváhagyása, módosítása. 

8.3.3. A Gánti Tagóvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása. 

8.3.4. Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok, iskolában indítható osztályok, 

napközis csoportok számának meghatározása a maximális osztály, csoport 

létszámoktól való eltérés engedélyezése. 

8.4. A közoktatási intézmények vezetői megbízásáról, a megbízás visszavonásáról, 

összeférhetetlenségük megállapításáról, velük szemben fegyelmi eljárás megindításáról, 

fegyelmi büntetéseik kiszabásáról Csákvár Nagyközség Képviselőtestülete dönt, mely 

döntést megelőzően Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetesen véleményt 

nyilvánít. 

8.5. A közoktatási intézmények vezetői tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármestere gyakorolja. 

8.6. A közoktatási intézmények vezetői évente egy alkalommal Társult Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek – az éves költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – 

beszámolnak az intézmények pedagógiai – nevelési szakmai munkájáról. 

8.7. A székhely Önkormányzat a közös fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos 

döntéseiről – a meghozatalától számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzat 

Képviselőtestületét írásban – a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja. 

8.8. A Kotv. 91. § (4) bekezdésében foglalt hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

jegyzője gyakorolja.  

8.9.  A társult önkormányzatok a Gánti Tagiskola és Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája 

működtetése tekintetében megállapodnak abban, hogy azok mindaddig működnek, amíg 

Gánt Község Önkormányzata a gánti tanulók alsó tagozatos oktatását és a gánti gyermekek  
tanulók oktatását, a óvodai nevelését a településeken kívánják biztosítani.  

Amennyiben azonban a Tagiskolákba járó tanulói, illetőleg a Tagóvoda óvodásainak 

létszáma oly mértékben csökken, hogy a székhelyintézmény alsó tagozatos osztályaival, 

illetőleg a székhely intézmény óvodai csoportjaival együtt számítottan az osztálylétszám és 
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gyermeklétszám határok várhatóan és biztonsággal nem érik el a mindenkori költségvetési 

törvényben a közoktatási célú kiegészítő társulási hozzájárulás igénybevételéhez 

megállapított osztály, illetőleg óvodai csoport átlaglétszámokat, s ezáltal az Intézményi 

Társulás azt igénybe venni nem tudja, úgy megállapodó felek a Tagiskolát – avagy annak 

érintett évfolyamát, - illetőleg a Tagóvodát megszüntetik, s a gyermekek óvodai nevelését a 

székhely intézmény útján biztosítják.  

 

8.10.  A Gánti Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat a „közoktatásról” szóló 1993. évi 

LXIX. tv. 102. § (11) bekezdésében foglalt ügyekben egyetértési joggal rendelkezik. 

 A helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési joga gyakorlására, annak határidejére és 

pótlására a Kotv. 102. § (12) bekezdésében foglaltak, s a mindenkori hatályos törvényi 

rendelkezésben foglaltak kötelezően irányadóak.  

 

9. A Társulás ellenőrzése: 

 

9.1. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a közoktatási intézmények 

költségvetési beszámolóit tárgyaló együttes testületi ülést megelőzően egy hónappal Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2 tagjából, Gánt Község Önkormányzata 1 

tagjából, a gánti német nemzetiségi önkormányzat 1 tagjából 4 tagú Ellenőrzési Bizottságot 

hoznak létre, mely – a Körjegyzőség szakembereinek és külső szakértők szükségszerű 

bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a 

Képviselőtestületeiknek beszámolnak. 
9.2. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületeiknek 

beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 

 

10. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

 

10.1.  A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon települési önkormányzatok 

képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek: 

10.1.1. elfogadják a Társulás céljait azzal, hogy a gánti tagintézményekben német 

nemzetiségi oktatás-nevelés történik, 

10.1.2. hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 

10.1.3. a tanulók, illetőleg óvodáskorú gyermekek száma megfelel a mindenkori hatályos 

költségvetési törvényben a tagintézményi támogatás igénybevételéhez szükséges és 

meghatározott osztály - óvodai átlaglétszámoknak, 

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

10.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a 10.1. pontban foglaltakra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatát a tárgyév január 31-napjáig a Társult 

Képviselőtestületekhez kell megküldenie. 

10.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselőtestületek együttes ülés 

keretében minősített többséggel döntenek. 

10.4. A Társult Képviselőtestületek „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (9) 

bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév szorgalmi időszakán 

túlmenően, illetőleg nevelési évben, s a nevelési évben július, augusztus hónapokban – a 

hónap első napjára szóló hatállyal – történhet azon tényre figyelemmel, hogy új tagiskola, 

avagy tagóvoda létesítése, avagy kihelyezett osztályok, óvodai csoportok működtetése az 

intézmények átszervezését jelenti, s alapítói okiratuk módosítását teszi szükségessé, mely 

döntést legkésőbb  tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.  

 

11. A Társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

11.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszűnik: 
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11.1.1. A Társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével. 

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

11.1.3. Bíróság jogerős döntése alapján. 

11.2. A Társulási Megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a július 1. – 

augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap utolsó napjára eső hatállyal – lehet, melyet 

tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot tárgyév január 31-

napjáig kell meghozni, s a társult Képviselőtestülettel közölni, arra a tényre figyelemmel, 

hogy – a két tagból álló Társulás esetén – a felmondás miatti Társulás megszűnése a 

közoktatási intézmények alapító okiratának módosítását teszi szükségessé, melyet megelőző 

eljárás alapján az erről szóló döntést Csákvár Nagyközség Önkormányzatának a Kotv. 102. § 

(11) bekezdése szerint a tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia.  

11.3. A Társulási Megállapodás évközbeni felmondása a Kotv. 102. § (9) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel szintén július 1. – augusztus 31. –i időtartam alatt a hónap utolsó 

napjára szólhat.  

11.4.  A Társulás tagjainak több,  mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 

kizárhatja a társulásból azt, aki legalább három egymást követő alkalommal késedelmesen, vagy egyáltalán 

nem hoz döntést, továbbá azt, aki szándékos és rosszhiszemű  magatartásával a feladatellátást akadályozza, vagy 

a társulásnak egyéb módon kárt okoz.”  

12. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megállapodásból, továbbá a 

közoktatási intézmények közös fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 

eredménytelensége esetén élnek. 

A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 

nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljeséggel megegyezőt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták 

 

Csákvár, 2009. március 31. 

 

 /: Giesz János :/ /: Kovács László :/ 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata  Gánt Község Önkormányzata  

  polgármestere polgármestere 

 

 /: Dr. Hanák Mária :/ /: Tóth Jánosné :/ 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége 

 jegyzője körjegyzője 

Záradék: 

A Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag – együttes testületi ülésen 

-  jóváhagyólag elfogadták. 

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

55/2009. (III. 26.)  számú határozatával. 

 

                                                                                                     dr. Hanák Mária 

  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Jegyzője 

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

24/2009.(III.25.) számú határozatával. 

                                                                                                     Tóth Jánosné 

 Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége  

 körjegyzője                   

2011.augusztus 18. 

Záradék: 
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A Megállapodás I. sz. módosítását a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag 

elfogadták. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

261/2011. (VII. 28.)  számú határozatával. 

 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                           Tóth Jánosné 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata                                    Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

               Polgármestere Jegyzője                 

 

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

112/2011.(VIII.17.) számú határozatával. 

 

Spergelné Rádl Ibolya                      Dosztály Csaba 

    Gánt Község Önkormányzatának                                       Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége     

Polgármestere          Körjegyzője 

 

2011. november 9. 

 

Záradék: 

A Megállapodás II.. sz. módosítását a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag 

elfogadták. 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

375/2011. (XI.3.) számú határozatával. 

 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                           Tóth Jánosné 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata                                    Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

               Polgármestere Jegyzője            

  

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

149/2011.(XI.3.) számú határozatával. 

 

Spergelné Rádl Ibolya                      Dosztály Csaba 

    Gánt Község Önkormányzatának                                       Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége     

Polgármestere          Körjegyzője  

 

2.számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS  

Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról 

a 2011. szeptember 1-től hatályos I. számú,  

a 2011. december 1-től hatályos II. számú, és a 2012. június 30-tól hatályos III. számú módosítással 

egységes szerkezetben 

 

A Megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselőtestületei a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól 

és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint az 

Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására, valamint a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében megvalósuló bölcsődei ellátásra a Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde közös fenntartásában állapodnak meg. 
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1. A Társulás neve: Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás  

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, a Társulás működési területe, jogállása: 

2.1. A Társulás tagjai: 

2.1.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

2.1.2. Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

Székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 

2.2. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézmények közös fenntartásával 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete gyakorolja jelen Megállapodás 8. pontjában foglalt keretek között. 

2.3. A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamú. 

2.4. A Társulás működési területe: a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási területére terjed 

ki. 

2.6. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

2.7. A Közoktatási Intézményi Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

mikrotársulásként működik. 

 

3. A Társulás célja, hogy: 

3.1. A közösen fenntartott Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda és 

Bölcsőde útján a gánti tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatása és óvodai nevelése 

megoldott legyen, ezáltal Gánt Község Önkormányzatának önálló iskolát és önálló óvodát 

fenntartania nem kell. 

3.2. A közoktatási, általános iskolai oktatási és az óvodai nevelési feladatok ellátása magasabb 

színvonalúvá váljék, azáltal is, hogy: 

· könnyebben megteremthetők a tanulók, gyermekek idegen nyelv tanulásának feltételei, 

· a Társulásban fenntartott Általános Iskola tekintetében jelentős mértékben javíthatja a 

szakosan leadott órák számát, a szakos ellátottságot, könnyebben megoldhatóvá váljon 

a helyettesítés. 
 

3.3. A közoktatási intézmények gazdálkodása során az egy tanulóra – egy gyermekre eső fajlagos 

költségek csökkenjenek, az intézmények fenntartása a közös fenntartás útján az 

Önkormányzatok részére költségtakarékosabbá váljon oly módon, hogy a mindenkori 

hatályos költségvetési törvényben meghatározott intézményi társulási kiegészítő normatíva 

és a többcélú kistérségi társulási közoktatási támogatások igénybe vehetők legyenek. 

3.4.  A társult Önkormányzatok kölcsönösen kinyilvánítják, hogy az Intézmény közös fenntartása 

során maradéktalanul tiszteletben tartják az eddigi intézményfenntartó tevékenységük során 

elért eredményeiket, s minden tekintetben együttműködnek annak érdekében, hogy egyik 

Önkormányzat érdeke se csorbuljon, részükre a Társulás létrehozása kizárólag előnyökkel 

szolgáljon. 

 

4. A Társulás tevékenységi köre: 

4.1. A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a „közoktatásról” szóló 

1993. évi LXXIX. tv-ben – Kotv. – meghatározottak alapján: 

4.1.1. Az általános iskola 1.-8. évfolyamán az alapfokú oktatási feladatok megvalósítására 

terjed ki a Csákvár Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén fekvő Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola, s annak Gánt Község közigazgatási területén 

működő 1-3. évfolyamos Tagiskolája, /grundschule/ 

4.1.2. továbbá az óvodai nevelési feladatok megvalósítására terjed ki Csákvár Nagyközség 

közigazgatási területén fekvő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, s annak  Gánt Község 

közigazgatási területén működő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti Egységes 

Óvoda és Bölcsőde tagintézménye / kindergarten/ közös fenntartásával. 
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4.1.3. továbbá a bölcsődei nevelési-gondozási feladatok megvalósítására tejed ki a 4.1.2. 

pontban jelzett intézmény és tagintézménye közös fenntartásával.  

 

4.2.  A közös fenntartású Gróf Esterházy Móric Általános Iskola önálló jogi személy, mely az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. 

§ (3) bekezdése alapján önállóan működő, előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

Gazdálkodási-pénzügyi gazdasági feladatait – a munkamegosztási megállapodásban 

foglaltak szerint – Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

4.3.  A közös fenntartású Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde önálló jogi személy, mely „az 

államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Ámr.) 9. § (3) bekezdése szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési 

jogosultság tekintetében – az Ámr. és a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint 

- teljes jogkörrel bíró és önálló bankszámlával rendelkező, a társulás által fenntartott 

költségvetési szerv.   

Gazdálkodási-pénzügyi gazdasági feladatait – a munkamegosztási megállapodásban 

foglaltak szerint – Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

4.4. A Társulás tagjai irányító és alapító jogkörükben jelen Megállapodás határozattal történő 

jóváhagyásával egyidejűleg az Ámr-ben foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde irányító szerve: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mely a Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát kiadja, s azt a 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága törzskönyvi adataiban történő módosítás 

érdekében megküldi, s gyakorolja az irányító szervet megillető jogokat és teljesíti 

kötelezettségeit. 

4.6. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskolája és a Mese-Vár Óvoda és 

Bölcsőde Tagóvodája alapfeladata az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott nemzeti 

etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja, valamint a nemzeti etnikai 

kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai és tantervei alapján a német nemzetiségi 

nevelés és oktatás. 

4.6.1. A székhely Önkormányzat ezen feladatellátást vállalja amennyiben a képzéshez 

megfelelő szakképzettségű személyek foglalkoztathatóak, azaz az Intézmények által 

meghirdetendő álláshelyek betöltésére a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 

nemzetiségi oktatásra alkalmas pedagógusok, óvodapedagógusok kinevezhetők.  

 

4.5.2. A társult Önkormányzatok – a Gánti Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértését 

tartalmazó döntésében foglaltakra figyelemmel – megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a 2010/2011 –es tanévtől – a költségvetési törvény 8. számú melléklete 

IV. pontja kiegészítő szabályai figyelembevételével számított – elegendő létszámú 

(pl. 2-3 fő) gánti tanuló kíván a Tagiskolában oktatásban részesülni az alsó tagozatos 

4. évfolyamon, úgy az oktatásuk-nevelésük a Gánti Tagiskolában valósul meg Gánt 

Község Önkormányzata költségviselése mellett. 

4.6. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola TEÁOR ’08 száma és szakágazati besorolása: 

4.6.1. Alaptevékenységi TEÁOR’08:  8520’08 Alapfokú oktatás    

4.6.2. Szakágazati besorolás:  852010 Alapfokú Oktatás 

 

4.9. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tevékenységi körébe tartozik szakfeladati rend 

szerint: 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.7.1. 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85200-0 
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4.7.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését 

segítő foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, 

magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő 

oktatása, képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs 

felkészítés. 

85201-1 

4.7.3. 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

4.7.4. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       ( 

5-8. évfolyam) 
85202-1 

4.7.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85201-2 

4.7.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85202-2 

4.7.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

4.7.8. 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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 

85591-2 
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rendellenességével küzd. 

4.7.9. 
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 

85591-3 

4.7.10. 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 

85591-4 

4.7.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 

4.7.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

4.7.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

4.7.14. Átmeneti segély 88212-2 

4.7.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 93120-4 

 

4.8. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánt Község alsó tagozatos tanulóinak általános 

iskolai oktatását, a 8082 Gánt, Béke u. 20. sz. alatti telephelyen működő 1.-3. évfolyamos 

Gánti Tagiskola működtetése útján biztosítja.  

 

4.9. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységei: 

TEÁOR ’08 alapján: 

                  Alaptevékenysége:          8510’08 Iskolai előkészítő oktatás 

   Szakágazati besorolása:  

                         Alaptevékenysége:         851020 Óvodai nevelés 

    

4.10. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tevékenységi körébe tartozik szakfeladati rend szerint: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

4.10.1. 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85100-0 

4.10.2. 
Óvodai nevelés, ellátás  

(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 
85101-1 

4.10.3. 

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 

4.10.4. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3 

4.10.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2 

4.10.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

4.10.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

4.10.8. Bölcsődei ellátás 88910-1 
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4.11.  A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánt Község óvodás korú gyermekeinek óvodai nevelését a 

8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatti telephelyen a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti Tagóvodája 

működtetése útján látja el. 

4.12. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde  továbbá 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt Mese-

Vár Óvoda és Bölcsőde  Tagóvodája tagintézményt működtet.  

 

5. A közoktatási intézmények közalkalmazottai jogviszonya: 

 

5.1. Felek megállapodnak abban s egyben rögzítik, hogy a közös fenntartású Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde a Kjt. 38. § (1) bekezdése és a 

„Munka törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv. – Mt. – 85/A. §-a alapján munkáltatói 

jogutódnak minősülnek, a Zámoly - Gánt Közoktatási Intézményi Társulás által 2009. július 

31-ig önállóan fenntartott: 

- Csanádi Imre Általános Iskola Gánti Tagiskolája 3 fő pedagógus munkakörben s 1 fő 

egyéb munkakörben foglalkoztatott,  

- Mesevár Óvoda Gánti Tagóvodája 2 fő óvodapedagógus és 1 fő nevelőmunkát  

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai tekintetében azzal, hogy a 

munkáltatói jogutódlás nem jelent vagyoni jogutódlást, vagyoni jogutód Gánt Község 

Önkormányzata.  

 A Gánti Tagóvodában egyéb – konyhai – munkakörben alkalmazott 2 fő közalkalmazott 

további foglalkoztatásáról Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik.  

 

5.2. Az Mt. 85/B. §-a szerinti tájékoztatásról és konzultációs kötelezettség teljesítéséről a 

közoktatási intézmények tagintézményei közalkalmazottai tekintetében Gánt Község 

Önkormányzata gondoskodik az új székhely intézmények vezetői, mint jogutód munkáltatók 

bevonásával. 

5.3. A Közoktatási Társulás létrehozása a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetőinek magasabb vezetői megbízatását, alkalmazottainak 

jogviszonyát nem érinti, arra tekintettel, hogy az új Tagiskola és az új Tagóvoda 

működtetése a közoktatási intézmények átszervezését jelenti, az Intézmények önálló jogi 

személyisége változatlanul fennáll, működésük jogfolytonos.  

5.4. Megállapodó felek rögzítik, hogy a közösen fenntartott közoktatási intézmények s 

közalkalmazottai jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a székhely, mind a 

Tagiskolában, Tagóvodákban dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásai azonosak.  

 

6. A Társulás vagyona: 

 

6.1. A Közoktatási Intézményi Társulás ingatlantulajdonnal nem rendelkezik. 

6.2. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola által használt, a csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 8. sz. és a csákvári 1915 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz. alatt 

fekvő „általános iskola” megnevezésű ingatlanok a bennük lévő berendezéssel, 

felszereléssel, ingóságokkal Csákvár Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában 

állnak. 

6.3. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde által használt csákvári 666 hrsz-ú 8083 Csákvár, Ady E. u. 

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

„óvoda” megnevezésű ingatlanok a bennük lévő berendezéssel, felszereléssel, ingóságokkal 

együtt Csákvár Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. 

6.4. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskola által használt gánti 7 hrsz-ú, 8082 

Gánt, Béke tér 20. sz. alatti ingatlan a benne lévő berendezéssel, felszerelésekkel és 

ingóságaikkal együtt Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

6.5. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 8082. Gánt, Táncsics M. u. 4. sz. alatti telephelyen működő 

Gánti Tagóvoda elhelyezésére szolgáló gánti 65 hrsz-ú ingatlan a benne lévő teljes 
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berendezéssel és felszereléssel együtt Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képezi. 

 

6.6. A 6.2. – 6.5. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása és 

működtetése nem érinti.  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 6.2. pontban nevesített ingatlanok használatát 2009. 

augusztus 1-i hatállyal a Dallam Alapítvány fenntartásában működő Zeneiskola Csákvári 

Tagiskolája részére is biztosítja, mely Tagiskola a 2009. július 31-ig működő Gróf Esterházy 

Móric Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti alapoktatási 

feladatait látja el Csákvár Nagyközség Önkormányzata  és a Dallam Alapítvány külön 

közoktatási megállapodása alapján.  

6.7. A 6.2. pontban megjelölt iskolaépületek, a 6.3. pontban nevesített óvodaépületek 

fenntartásáról, felújításáról Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 6.4. pont szerinti 

Tagiskola, a 6.5. pontban nevesített Tagóvoda elhelyezését biztosító ingatlanok 

fenntartásáról, felújításáról Gánt Község Önkormányzata gondoskodik.  

A közoktatási intézmények és annak tagintézményei elhelyezését szolgáló ingatlanok 

állagmegóvásáért az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok felelnek.  

Ezen költségek a közös fenntartású közoktatási intézmények költségvetéseinek részét nem 

képezik. 

6.7.1. Amennyiben a 6.2 – 6.5. pontban megjelölt iskolai és óvodai épületekben az 

oktatáshoz, neveléshez szükséges ingóságok, felszerelések beszerzése szükséges, úgy 

arról külön-külön a tulajdonos önkormányzatok gondoskodnak. 

6.7.2. Amennyiben a közoktatási intézmények által benyújtott pályázat útján történik a  

6.2. – 6.5. pontban nevesített ingatlanokba az ingóbeszerzés, úgy az érintett 

tulajdonos Önkormányzattal kell az intézményvezetőknek előzetesen egyeztetni, 

mely a „saját erőt” is biztosítja, a beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erőt” 

biztosító Önkormányzatot illeti meg. 

6.7.3. Fentieknek megfelelően e körben a társult Önkormányzatok között közös tulajdon 

nem keletkezik. 

6.8. Amennyiben a 6.7. pontban foglaltaktól eltérően a közoktatási intézmények használatában 

lévő épületekben közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy 

szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz 

beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult 

Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a 

közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni hányadról.  

6.9. Az Intézményi Társulás működése során a 6.2. – 6.5. pontban megjelölt vagyonkörön kívül 

keletkezett 6.8. pont szerinti vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös 

tulajdonává válik. 

E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembevételével, hogy a 

közoktatást célzó ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 

tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult két Önkormányzatot 

megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – az érintett 

Önkormányzat Képviselőtestülete pénzben megváltja. 

6.10.  A tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatok kijelentik, hogy a székhelyintézmények, s 

tagintézmények felszereltsége és eszközjegyzéke megfelel a mindenkori vonatkozó hatályos 

„a nevelési és oktatási intézmények működéséről” szóló jogszabályi rendelkezésben – jelen 

Megállapodás időpontjában a 11/1994. (VI.8.) MKM sz. rendelet 7. számú mellékletében – 

foglaltaknak, s erre a jövőre nézve is kötelezettséget vállalnak. 

 

 Megállapodó felek rögzítik, hogy amennyiben a székhelyintézmények, tagintézmények nem 

felelnek meg az eszköz és felszereltségi jegyzékben szereplő követelményeknek, úgy annak 

teljesítése a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzat kötelezettsége, továbbá viseli 
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mindazon jogkövetkezményeket, melyek a felszereltségi követelményeknek meg nem 

felelés következtében a Közoktatási Intézményi Társulásra esetlegesen hárulnak. 

 

7. A Társulás és a közoktatási intézmények költségvetési gazdálkodása: 

A Társult Önkormányzatok a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola s annak Tagiskolája, továbbá 

a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde s Tagóvodája közös fenntartásának költségvetésében az alábbiak 

szerint állapodnak meg:  

7.1. A Társulás működésének, a közoktatási intézmények közös fenntartásának 

fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott 

normatív állami hozzájárulások, s az egyéb kiegészítő közoktatási költségvetési 

hozzájárulások, valamint többcélú kistérségi társulási állami költségvetési hozzájárulások. 

7.2. A közoktatási intézmények költségvetésének részét képezik az intézményekben 

dolgozó alkalmazottak személyi juttatásai – azok járulékaival - előirányzatai, s az ellátottak 

juttatásai és utazási költségei, továbbá a székhelyintézmények és a Csákvári Tagóvoda 

elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési – fűtés, világítás, vezetékes és mobil telefon, 

telefax, Internet, portaszolgálat, takarítás, stb. – költségei, a további dologi költségek, 

valamennyi a közoktatási intézmények működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem 

nevesített költségek. 

7.2.1. A Gánti Tagiskola és a Gánti Egységes Óvoda Bölcsőde elhelyezését szolgáló 

ingatlanok üzemeltetési költségei a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetéseiben nem szerepelnek, ezen működési 

költségeket Gánt Község Önkormányzata közvetlenül viseli.  

7.2.2. A Gánti Tagiskola és a Gánti Tagóvoda vonatkozásában az intézményi 

költségvetések kizárólag az ott dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásait és 

járulékait, s az ellátottak juttatásait tartalmazza.  

7.2.3. A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében megállapodó felek rögzítik, 

hogy az intézmények valamennyi közalkalmazottját, továbbá a tanulói jogviszonyban 

álló tanulókat, illetőleg óvodai jogviszonyban álló óvodáskorú gyermekeket azonos 

juttatások és járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a 

többletköltségeket elszámolni. 

7.2.4. Gánt Község Önkormányzata a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti 

Tagiskolája telephelyén 1 fő takarítónői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott 

alkalmazási költségeinek – személyi juttatásai + járulékai – 50 %-át viseli oly 

módon, hogy annak összegét havi bontásban Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

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

átutalással a hónap utolsó napjára szóló esedékességgel teljesíti.  

  7.2.5.   Gánt Község Önkormányzata az egységes óvoda-bölcsőde csoport létrehozásával járó  

            személyi és tárgyi feltételeket saját költségvetése terhére biztosítja.  

             A folyamatos működtetés során a Megállapodás 7.2. pontjában rögzített költségek 

            tekintetében az állami normatív hozzájáruláson és intézményi térítési díjon felüli 

            összeget Gánt Község Önkormányzata viseli oly módon, hogy annak összegét 

             negyedéves bontásban Csákvár Nagyközség Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél 

            vezetett 12023008-00156965-00100009 számú számlájára átutalással a negyedév 

            utolsó napjára szóló esedékességgel teljesíti. 

           A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulás nem, vagy            

            részben teljesítése esetén a székhely önkormányzat polgármesterének írásbeli  

             felszólítása ellenére 8 naptári napon belül nem történik meg a kötelezettség teljesítése,  

             azonnali beszedési megbízás nyújtható be, s ezen eljárás valamennyi költsége az adós  

            önkormányzatot terheli. 

 

7.3. A székhelyintézménybe bejáró gyermekek utaztatásáról a Közoktatási Intézményi Társulás  

gondoskodik, az utaztatási költségek a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 

költségvetésében szerepelnek.  
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7.4. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola és a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde                                                                          

működési költségeit – a 7.2.4. pontban foglalt eltéréssel – kizárólagosan Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata viseli, azzal, hogy valamennyi intézményi kiegészítő és 

többcélú kistérségi társulási kiegészítő támogatás beszámítására jogosult.  

7.5. A 2009. évre vonatkozó Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskolája, továbbá a 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti Tagóvodája működtetéséhez, illetőleg valamennyi 

bejáró tanulók után az állami költségvetési támogatás és intézményi társulási kiegészítő 

támogatás Csákvár Nagyközség Önkormányzata általi igénybevételéhez 2009. április 30-

napjáig Gánt Község Önkormányzata a feladatellátás átadását, Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata a feladatellátás átvételét a Magyar Államkincstár Regionális 

Igazgatóságához bejelenti.  

7.6. A „Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú 

melléklet IV/2.2.1. pontjai szerinti Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és 

a Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás között 2009. szeptember 1. – 2009. 

december 31-ig terjedő időtartamra – s a további évekre – vonatkozó kiegészítő támogatás 

átadás – átvételére vonatkozó Megállapodás megkötésére a Társulás nevében Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata jogosult. 

7.7. 2009. augusztus 1-i hatállyal Gánt Község Önkormányzatát érintően is a Közoktatási 

Intézményi Társulás által fenntartott közoktatási intézmények - és annak tagintézményei - 

működtetéséhez biztosított állami költségvetési normatívák, intézményi társulási kiegészítő 

hozzájárulások igényléséről s velük való elszámolásról Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

gondoskodik. 

7.8. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

költségvetését a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei együttesen hagyják jóvá. 

 A közoktatási intézmények költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló  

7.9. A közoktatási intézmények pénzforgalmukat Csákvár Nagyközség Önkormányzata által 

meghatározott pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlán bonyolítják.  

7.10. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

költségvetése Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetésének részét képezi. 

 Az iskola igazgatója, és az óvoda vezetője a mindenkor hatályos, önkormányzati 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni. 

7.11.  A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola az előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel 

rendelkező költségvetési szerv.  

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde az előirányzatai tekintetében szintén teljes jogkörrel 

rendelkező költségvetési szerv.  

Mindkét közoktatási intézmény gazdálkodási feladatait – a munkamegosztási 

megállapodásban foglaltak szerint - Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el. 

7.11.1. A közoktatási intézmények kötelesek a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei 

által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s 

gazdálkodni. 

7.11.2. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei felhatalmazzák a fenntartói jogokat 

gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterét, hogy rendkívüli, 

váratlan esemény bekövetkezése esetén saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Intézkedéséről a társult Önkormányzat Polgármesterét 3 munkanapon 

belül tájékoztatnia kell. 

7.12. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Kotv. 102. §-ában biztosított 

fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy a Társult Önkormányzat erre 

irányuló igénye esetén Gánt Község Önkormányzata által szervezett önkormányzati 

ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Gróf Esterházy Móric 
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Általános Iskola Gánti Tagiskolája tanulói és a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti 

Tagóvodája gyermekeinek részvételét, megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja. 

7.13. A közösen fenntartott közoktatási intézményeket érintő létszámcsökkentés esetén a 

közalkalmazott(ak) felmentésével kapcsolatos valamennyi költséget azon társult 

Önkormányzat viseli,  akinek székhelyintézményében, illetőleg tagintézményében a 

létszámcsökkentéssel érintett munkakörben korábban alkalmazást nyert a közalkalmazott.  

7.14. Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a gesztor Önkormányzat 

képviselő-testületét, hogy az intézményi térítési díjakat a Társulás által fenntartott 

valamennyi intézményre vonatkozóan határozza meg. 

 

8. A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: 

8.1. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a 

közös fenntartásukban lévő Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, továbbá a Mese-Vár 

Óvoda és Bölcsőde éves költségvetései jóváhagyásához, módosításához, - ahhoz kapcsolódó 

létszámcsökkentés elrendeléséhez, - az éves költségvetések végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadásához. 

8.2. A közoktatási intézmények költségvetését érintő döntésekben a Társult Képviselőtestületek 

minősített többségű, egyetértő döntése szükséges. Az intézmények költségvetését érintő 

döntéstervezeteket Csákvár Nagyközség Polgármestere terjeszti elő. 

8.3. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola, valamint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde  

„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában meghatározott fenntartói irányítói 

jogkörét Csákvár Nagyközség Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbiakban 

felsorolt ügyekben mindkét közoktatási intézményt érintően Gánt Község Önkormányzati 

Képviselőtestülete egyetértése szükséges: 

8.3.1. Az intézmények alapító okiratának megállapítása, módosítása, nevüknek 

megváltoztatása. 

8.3.2. Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai – nevelési 

programjainak, minőség irányítási programjaiknak jóváhagyása, módosítása. 

8.3.3. A Gánti Tagóvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása. 

8.3.4. Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok, iskolában indítható osztályok, 

napközis csoportok számának meghatározása a maximális osztály, csoport 

létszámoktól való eltérés engedélyezése. 

8.4. A közoktatási intézmények vezetői megbízásáról, a megbízás visszavonásáról, 

összeférhetetlenségük megállapításáról, velük szemben fegyelmi eljárás megindításáról, 

fegyelmi büntetéseik kiszabásáról Csákvár Nagyközség Képviselőtestülete dönt, mely 

döntést megelőzően Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetesen véleményt 

nyilvánít. 

8.5. A közoktatási intézmények vezetői tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármestere gyakorolja. 

8.6. A közoktatási intézmények vezetői évente egy alkalommal Társult Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek – az éves költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – 

beszámolnak az intézmények pedagógiai – nevelési szakmai munkájáról. 

8.7. A székhely Önkormányzat a közös fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos 

döntéseiről – a meghozatalától számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzat 

Képviselőtestületét írásban – a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja. 

8.8. A Kotv. 91. § (4) bekezdésében foglalt hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

jegyzője gyakorolja.  

8.9.  A társult önkormányzatok a Gánti Tagiskola és Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Gánti 

Tagóvodája működtetése tekintetében megállapodnak abban, hogy azok mindaddig 

működnek, amíg Gánt Község Önkormányzata a gánti tanulók alsótagozatos oktatását és a 

gánti gyermekek óvodai nevelését a településeken kívánják biztosítani.  
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Amennyiben azonban a Tagiskolákba járó tanulói, illetőleg a Tagóvoda óvodásainak 

létszáma oly mértékben csökken, hogy a székhelyintézmény alsó tagozatos osztályaival, 

illetőleg a székhely intézmény óvodai csoportjaival együtt számítottan az osztálylétszám és 

gyermeklétszám határok várhatóan és biztonsággal nem érik el a mindenkori költségvetési 

törvényben a közoktatási célú kiegészítő társulási hozzájárulás igénybevételéhez 

megállapított osztály, illetőleg óvodai csoport átlaglétszámokat, s ezáltal az Intézményi 

Társulás azt igénybe venni nem tudja, úgy megállapodó felek a Tagiskolát – avagy annak 

érintett évfolyamát, - illetőleg a Tagóvodát megszüntetik, s a tanulók oktatását, a gyermekek 

óvodai nevelését a székhely intézmény útján biztosítják.  

 

8.10.  A Gánti Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat a „közoktatásról” szóló 1993. évi 

LXIX. tv. 102. § (11) bekezdésében foglalt ügyekben egyetértési joggal rendelkezik. 

 A helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési joga gyakorlására, annak határidejére és 

pótlására a Kotv. 102. § (12) bekezdésében foglaltak, s a mindenkori hatályos törvényi 

rendelkezésben foglaltak kötelezően irányadóak.  

 

9. A Társulás ellenőrzése: 

 

9.1. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy a közoktatási intézmények 

költségvetési beszámolóit tárgyaló együttes testületi ülést megelőzően egy hónappal Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2 tagjából, Gánt Község Önkormányzata 1 

tagjából, a gánti német nemzetiségi önkormányzat 1 tagjából 4 tagú Ellenőrzési Bizottságot 

hoznak létre, mely – a Körjegyzőség szakembereinek és külső szakértők szükségszerű 

bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a 

Képviselőtestületeiknek beszámolnak. 
9.2. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselőtestületeiknek 

beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 

 

10. A Társuláshoz történő csatlakozás: 

10.1.  A Társult Képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon települési önkormányzatok 

képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek: 

10.1.1. elfogadják a Társulás céljait azzal, hogy a gánti tagintézményekben német 

nemzetiségi oktatás-nevelés történik, 

10.1.2. hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 

10.1.3. a tanulók, illetőleg óvodáskorú gyermekek száma megfelel a mindenkori hatályos 

költségvetési törvényben a tagintézményi támogatás igénybevételéhez szükséges és 

meghatározott osztály - óvodai átlaglétszámoknak, 

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

10.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a 10.1. pontban foglaltakra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatát a tárgyév január 31-napjáig a Társult Képviselő-

testületekhez kell megküldenie. 

10.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselőtestületek együttes ülés 

keretében minősített többséggel döntenek. 

10.4. A Társult Képviselőtestületek „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (9) 

bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév szorgalmi időszakán 

túlmenően, illetőleg nevelési évben, s a nevelési évben július, augusztus hónapokban – a 

hónap első napjára szóló hatállyal – történhet azon tényre figyelemmel, hogy új tagiskola, 

avagy tagóvoda létesítése, avagy kihelyezett osztályok, óvodai csoportok működtetése az 

intézmények átszervezését jelenti, s alapítói okiratuk módosítását teszi szükségessé, mely 

döntést legkésőbb  tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.  
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11. A Társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 

 

11.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszűnik: 

11.1.1. A Társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő 

megszüntetésével.  

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

11.1.3. Bíróság jogerős döntése alapján. 

 

11.2. A Társulási Megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a július 1. – 

augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap utolsó napjára eső hatállyal – lehet, melyet 

tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot tárgyév január 31-

napjáig kell meghozni, s a társult Képviselőtestülettel közölni, arra a tényre figyelemmel, 

hogy – a két tagból álló Társulás esetén – a felmondás miatti Társulás megszűnése a 

közoktatási intézmények alapító okiratának módosítását teszi szükségessé, melyet megelőző 

eljárás alapján az erről szóló döntést Csákvár Nagyközség Önkormányzatának a Kotv. 102. § 

(11) bekezdése szerint a tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia.  

11.3. A Társulási Megállapodás évközbeni felmondása a Kotv. 102. § (9) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel szintén július 1. – augusztus 31. –i időtartam alatt a hónap utolsó 

napjára szólhat.  

  11.4.  A Társulás tagjainak több,  mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább három egymást követő alkalommal 

késedelmesen, vagy egyáltalán   nem hoz döntést, továbbá azt, aki szándékos és rosszhiszemű  

magatartásával a feladatellátást akadályozza, vagy a társulásnak egyéb módon kárt okoz.  

 

12. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megállapodásból, továbbá a 

közoktatási intézmények közös fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak 

eredménytelensége esetén élnek. 

 

A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 

nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljeséggel megegyezőt 

helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták 

 

Csákvár, 2009. március 31. 

 

 /: Giesz János :/ /: Kovács László :/ 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata  Gánt Község Önkormányzata  

  polgármestere sk. polgármestere sk. 

 

 /: Dr. Hanák Mária :/ /: Tóth Jánosné :/ 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége 

 jegyzője sk. körjegyzője sk. 

Záradék: 

A Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag – együttes testületi ülésen 

-  jóváhagyólag elfogadták. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

55/2009. (III. 26.)  számú határozatával. 

                                                                                                     dr. Hanák Mária 

  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Jegyzője sk. 
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Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

24/2009.(III.25.) számú határozatával. 

                                                                                                     Tóth Jánosné 

 Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége  

 körjegyzője sk. 

2011.  augusztus 18. 

 

 

Záradék: 

A Megállapodás I. sz. módosítását a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag 

elfogadták. 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

261/2011. (VII. 28.)  számú határozatával. 

 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                           Tóth Jánosné 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata                                    Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

               Polgármestere sk. Jegyzője sk.              

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

112/2011.(VIII.17.) számú határozatával. 

 

Spergelné Rádl Ibolya                      Dosztály Csaba 

    Gánt Község Önkormányzatának                                       Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége     

Polgármestere sk.          Körjegyzője sk.  

2011. november 9. 

 

Záradék: 

A Megállapodás II. sz. módosítását a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag 

elfogadták. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

375/2011. (XI.3.) számú határozatával. 

 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                           Tóth Jánosné 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata                                    Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

               Polgármestere sk. Jegyzője 

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

149/2011.(XI.3.) számú határozatával. 

 

Spergelné Rádl Ibolya                      Dosztály Csaba 

    Gánt Község Önkormányzatának                                       Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége     

Polgármestere sk.          Körjegyzője sk.               

 

2012. június 6. 

 

Záradék: 

 

                        A Megállapodás III. sz. módosítását a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal  jóváhagyólag  

                        elfogadták. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

134/2012. (V. 29.) határozatával.     
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    Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                           Tóth Jánosné 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata                                    Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

               Polgármestere  Jegyzője 

Gánt  Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

63/2012.(V.23.) határozatával. 

 

Spergelné Rádl Ibolya                      Dosztály Csaba 

    Gánt Község Önkormányzatának                                       Zámoly – Gánt Községek Körjegyzősége     

Polgármestere          Körjegyzője  

              

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után az Esterházy Iskola Alapító Okiratának módosítását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

135/2012. (V. 29.) határozata 

a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Gróf Esterházy Móric 

Általános Iskola Alapító Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

I. 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. §-ában foglaltak alapján – az 

iskolaotthonos oktatás bevezetésére tekintettel - a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító 

Okiratát / 1. sz. melléklet/ 2012. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a VI. számú 

módosítás:  

 

1./ Az Alapító Okirat 2.1. pontja helyébe az alábbi 2.1. pont kerül: 

 

„2.1. A költségvetési szerv telephelye: 8082 Gánt, Béke tér 20. sz.” 

 

2./ Az Alapító Okirat 6.2. pontja helyébe az alábbi 6.2. pont kerül: 

 

„6.2. székhelyintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám:  500 fő 

 – mely az iskolaotthonos oktatásban részesülő, valamint az integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű tanulók létszámát is tartalmazza – „ 

 

2./ Az Alapító Okirat 8. pontjának címe helyébe az alábbi cím kerül:  

 

„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

3./ Az Alapító Okirat 10.5.2. pontja helyébe az alábbi 10.5.2. pont kerül:: 

 

10.5.2.  

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő 

foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, magatartási 

zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő oktatása, 

képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 

85201-1 
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5./ Az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe az alábbi 13.1. pont kerül: 
 

13.1. A csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. alatt fekvő, a csákvári és a bejáró 

gánti általános iskolai 1-8. évfolyamos tanulók és az alapfokú művészetoktatásban részt 

vevő tanulók oktatására – nevelésére, képzésére – szolgáló ingatlan, valamint bennük lévő 

teljes felszerelés, berendezés és ingóságok. 

 Ezen ingatlan használati joga nem kizárólagos, a „Dallam” Alapítvány fenntartásában lévő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére is szolgál.  

II. 

 

A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratát az I. pontban foglalt 

VI. számú módosítással a határozat 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 

 

 l sz. melléklet 

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  

Alapító Okirata 

a 2012. március 15-i hatályú V. számú módosítással egységes szerkezetben  

 
1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  
  

1.1.  A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése: Gróf Esterházy Móric Grundschule 

 

1.2.  A költségvetési szerv rövid neve:  Esterházy Iskola Csákvár 

 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. 

 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8083 Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz. 

  8082 Gánt, Béke tér 20. sz. 

         

2.2. Az Iskola Magyar Államkincstárnál  

vezetett törzskönyvi száma:   365929 

 

2.3.  OM azonosító száma:    030136   

 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.  

 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156982-00100006 

 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365927-2-07 

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

       62/1992. (V.25.) számú határozata 

 

 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

      135/2012. (V.29.) számú határozata 

 

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

 



65 

 

A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

Közös fenntartója:  Közös fenntartója:                                               Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 

székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

A költségvetési szerv közös fenntartásával kapcsolatos 

feladat és hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 

 

5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   

 

  Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

6.  Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám meghatározása: 
 

6.1. székhelyintézmény általános iskolai évfolyamok száma: 8  – 1-8. évfolyamig 

6.2. székhelyintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám:  450 fő 

 – mely az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók létszámát is tartalmazza –  

6.3. székhelyintézménybe napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb tanulólétszám: 135 fő 

 

6.4. székhelyintézménybe felső tagozatos tanulószobai foglalkozásra felvehető legmagasabb 

tanulólétszám: 30 fő 

 

6.5. A költségvetési szerv tagintézménye: 

 

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatti telephelyen 

1-4. évfolyamokon két összevont kihelyezett osztállyal Tagiskolát működtet: Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskola elnevezéssel. 

 
6.5.1. Általános iskolai évfolyamok száma. 4 – 1-4. évfolyam –  

 

6.5.2. A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám:  56 tanuló. 

 

              6.5.3.    A tagiskolába napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb    

                           tanulólétszám:   15  fő 

         

6.6.       A költségvetési szerv tagintézményének német nyelvű elnevezése: 

 

                    Gant Teilgrundschule der Gróf Esterházy Móric Grundschule   

 

7. A költségvetési szerv működési területe: Csákvár és Gánt községek teljes közigazgatási 

területe 

 

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt 

funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 

önkormányzati költségvetési szerv. 

 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

látja el. 

 

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 általános 

iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 
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10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     

  

 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  8520’08 Alapfokú oktatás 

   

 10.2. Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 

 

 A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola alapfeladata a Gánti Tagiskolai évfolyamok tekintetében 

az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai 

és tantervei alapján a német nemzetiségi oktatás. 

 

*10.3.  Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja 

*10.4.  Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja 

 

 

10.5.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től: 
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.5.1. 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85200-0 

10.5.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozások 

biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, magatartási zavar miatt 

terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő oktatása, képesség-

kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 

85201-1 

10.5.3. 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

10.5.4. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       ( 5-

8. évfolyam) 
85202-1 

10.5.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85201-2 

10.5.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85202-2 

10.5.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

10.5.8. 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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, 

85591-2 
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b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd. 

10.5.9. Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 85591-3 

10.5.10. Általános iskolai tanulószobai nevelés 85591-4 

10.5.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 

10.5.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.5.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.5.14. Átmeneti segély 88212-2 

10.5.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 93120-4 

 

**10.6. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 

**10.7. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 

 

11. A költségvetési szerv vezetője: az igazgató, 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. 

 

 A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati 

időtartamáig nem érinti.  

 

Az Intézményt az igazgató képviseli. 

 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az 

irányadók. 

 

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

illeti meg:  

 

13.1. A csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. alatt fekvő és a csákvári 1915 hrsz-ú 8083 

Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz. alatti fekvő a csákvári és a bejáró gánti általános iskolai 1-8. 

évfolyamos tanulók és az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók oktatására – nevelésére, 

képzésére – szolgáló ingatlan, valamint bennük lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok. 

 Ezen ingatlanok használati joga nem kizárólagos, a „Dallam” Alapítvány fenntartásában lévő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére is szolgál.  

 

 

*Az Alapító Okirat 10.3. és 10.4. pontját hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja. 

**Az Alapító Okirat 10.6. és 10.7. pontját hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja. 

 

 

13.2. A gánti 7 hrsz-ú, - 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatt fekvő a gánti általános iskolai 1–4. évfolyamos tanulók 

oktatására szolgáló ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt. 

 

 A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő berendezések, ingóságok 

felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.2. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések, 

ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot 

követően a két Önkormányzat 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  Gróf Esterházy Móric Általános Iskola a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a 

társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben 
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foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

15. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 56/2009.(III..26.) számú határozatával elfogadott 

Alapító Okiratát a 151/2009.(IX.15.), a 78/2010. (V.10.),  a 98/2011.(III.31.), a 262/2011.(VII.28.), valamint a 

52/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, s ezen határozattal foglalta a V. számú módosítással  egységes 

szerkezetbe.  

Csákvár, 2012. február 27. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix  Tóth Jánosné  

 polgármester             jegyző                                                  

 
 2. sz. melléklet 

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  

Alapító Okirata 

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

 

1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola  
  

1.1.  A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése: Gróf Esterházy Móric Grundschule 

 

1.2.  A költségvetési szerv rövid neve:  Esterházy Iskola Csákvár 

 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. 

 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8082  Gánt, Béke tér 20. sz. 

         

2.3. Az Iskola Magyar Államkincstárnál  

vezetett törzskönyvi száma:   365929 

 

2.3.  OM azonosító száma:    030136   

 

2.4. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.  

 

2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156982-00100006 

 

2.6. Adóigazgatási száma: 15365927-2-07 

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

       62/1992. (V.25.) számú határozata 

 

 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

      135/2012. (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. 

Közös fenntartója:  Közös fenntartója:                                               Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 

székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

A költségvetési szerv közös fenntartásával kapcsolatos 

feladat és hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 
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5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   

 

  Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

 

6.  Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám meghatározása: 
 

6.1. székhelyintézmény általános iskolai évfolyamok száma: 8  – 1-8. évfolyamig 

6.2. székhelyintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám:  500 fő, 

 – mely az iskolaotthonos oktatásban részesülő, valamint az integráltan oktatott sajátos nevelési 

igényű tanulók létszámát is tartalmazza – „ 

6.3. székhelyintézménybe napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb tanulólétszám: 135 fő 

6.4. székhelyintézménybe felső tagozatos tanulószobai foglalkozásra felvehető legmagasabb 

tanulólétszám: 30 fő 

 

6.5. A költségvetési szerv tagintézménye: 

 

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatti telephelyen 

1-4. évfolyamokon két összevont kihelyezett osztállyal Tagiskolát működtet: Gróf 

Esterházy Móric Általános Iskola Gánti Tagiskola elnevezéssel. 

 
6.5.1. Általános iskolai évfolyamok száma. 4 – 1-4. évfolyam –  

 

6.5.2. A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám:  56 tanuló. 

 

              6.5.3.    A tagiskolába napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb    

                           tanulólétszám:   15  fő 

         

6.7.       A költségvetési szerv tagintézményének német nyelvű elnevezése: 

 

                    Gant Teilgrundschule der Gróf Esterházy Móric Grundschule   

 

7. A költségvetési szerv működési területe: Csákvár és Gánt községek teljes közigazgatási 

területe 

     

8.    A költségvetési szerv gazdálkodási  

besorolása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt  

funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 

jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi 

önkormányzati költségvetési szerv. 

 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

látja el. 

 

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 általános 

iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 

 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     

  

 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  8520’08 Alapfokú oktatás 

   

 10.2. Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 
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 A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola alapfeladata a Gánti Tagiskolai évfolyamok tekintetében 

az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai 

és tantervei alapján a német nemzetiségi oktatás. 

 

10.3.  Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja 

  

          10.4. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja  

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

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.5.1. 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
85200-0 

10.5.2. 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Iskolaotthonos oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő 

foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, magatartási 

zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő oktatása, 

képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés. 

85201-1 

10.5.3. 

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás) 

85201-3 

10.5.4. 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       ( 5-

8. évfolyam) 
85202-1 

10.5.5. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85201-2 

10.5.6. 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam) 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85202-2 

10.5.7. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 85591-1 

10.5.8. 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

Az intézmény ellátja azon tanulót, 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. 

85591-2 

10.5.9. Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 85591-3 

10.5.10. Általános iskolai tanulószobai nevelés 85591-4 

10.5.11. Iskolai intézményi étkeztetés 56291-3 

10.5.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
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10.5.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.5.14. Átmeneti segély 88212-2 

10.5.15. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 93120-4 

 

10.6. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 

10.7. Hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja 

11. A költségvetési szerv vezetője: az igazgató, 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. 

 

 A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati 

időtartamáig nem érinti.  

 

Az Intézményt az igazgató képviseli. 

 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az 

irányadók. 

 

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

illeti meg:  

 

13.1. A csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. alatt fekvő, a csákvári és a bejáró gánti 

általános iskolai 1-8. évfolyamos tanulók és az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók 

oktatására – nevelésére, képzésére – szolgáló ingatlan, valamint bennük lévő teljes felszerelés, 

berendezés és ingóságok. 

 Ezen ingatlan használati joga nem kizárólagos, a „Dallam” Alapítvány fenntartásában lévő 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére is szolgál.  

 

13.2. A gánti 7 hrsz-ú, - 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatt fekvő a gánti általános iskolai 1–4. évfolyamos tanulók 

oktatására szolgáló ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt. 

 

 A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő berendezések, ingóságok 

felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.2. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések, 

ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot 

követően a két Önkormányzat 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  Gróf Esterházy Móric Általános Iskola a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a 

társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben 

foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem 

idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 

15. A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 56/2009.(III..26.) számú határozatával elfogadott 

Alapító Okiratát a 151/2009.(IX.15.), a 78/2010. (V.10.),  a 98/2011.(III.31.), a 262/2011.(VII.28.), az 52/ 

2012.(II.27.), valamint a 135/2012.(V.29.) számú határozatával módosította, s ezen 135/2012. (V. 29.) 

határozattal foglalta a VI. számú módosítással  egységes szerkezetbe.  

 

Csákvár, 2012. május 29. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix  Tóth Jánosné  

 polgármester             jegyző  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után az a Mese-Vár Óvoda Alapító Okirat módosítását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2012. (V. 29.) határozata 

a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mese-Vár Óvoda Alapító 

Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

I. 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján – a Csákvár-Gánt 

Közoktatási Intézményi Társulás Társulási megállapodása módosítására tekintettel – a Mese-Vár 

Óvoda Alapító Okiratát / 1. sz. melléklet/ 2012. június 30.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, 

mely a VII. számú módosítás:  

 

1./ Az Alapító Okirat 1.pontja helyébe az alábbi 1. pont kerül: 

„1. A költségvetési szerv neve:    Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

 A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten und Kinderkrippe” 

 

2./  Az Alapító Okirat 6.pontja helyébe az alábbi 6. pont kerül: 

      „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 csoportszervezésnél 2 főnek számít) 

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

Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg und Kinderkrippe   „ 

 

3./ Az Alapító Okirat 7.pontja helyébe az alábbi 7. pont kerül: 

„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.” 

 

4./ Az Alapító Okirat 8. pontjának címe helyében az alábbi cím kerül:  

„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” 

 

5./ Az Alapító Okirat 9.pontja helyébe az alábbi 9. pont kerül: 

  „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 
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nevelési feladatok ellátása, valamint a „gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. 

évi XXXI. tv-ben meghatározott gyermekjóléti 

alapellátások biztosítása. 

 

6./ Az Alapító Okirat 10.1. és 10.2. pontja helyébe az alábbi 10.1. és 10.2. pont lép: 

„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” 

 

7./ Az Alapító Okirat 10.4. pontja egy további, 10.4.8. ponttal egészül ki: 

 

10.4.8.  

 

Bölcsődei ellátás             
889101 

 

8./ Az Alapító Okirat 10.4. pontjának utolsó mondata a következők szerint változik: 

 

„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.” 

 

9./ Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont kerül: 

„11. A költségvetési szerv vezetője:  

 Az intézményvezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – Gánt Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete 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.” 

 

10./ Az Alapító Okirat 14-15. pontjai helyébe az alábbi 14-15. pontok kerülnek:  

„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.” 

 

II. 

 

A Képviselő-testület a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát az I. pontban foglalt VII. számú 

módosítással a határozat 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 
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  l sz. melléklet 

 

Mese-Vár Óvoda 

Alapító Okirata 

a 2012. március 15-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 

 
1. A költségvetési szerv neve: Mese-Vár Óvoda 
 A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten 

 

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 

  53/2012. (II.27.) 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. 

  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 

6.2. A székhelyóvodába felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 gyermek 

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 Tagóvoda 
 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. 

• óvodai csoportok száma:  1 

• felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 25 gyermek  

 

6.3.3. A Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája német nyelvű elnevezése: 

Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg 

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

Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő, az előirányzatai 

feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, 
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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. 

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. 

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 helyezve a  99/2011. (III. 31.) határozattal 

10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től: 

 

 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 

 

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája 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.) számú határozat 5. pontja. 

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

 

11. A költségvetési szerv vezetője:  

 Az óvodavezető: 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. 
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 Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.  

 A Mese-Vár Óvodát az óvodavezető 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 a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a társult 

Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben foglalt 

szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti, és 

nem terhelheti meg azokat. 

15. A Mese-Vár Óvoda 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.) , valamint a 

53/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, s ezen határozattal foglalta a VI. számú módosítással  

egységes szerkezetbe.  

Csákvár, 2012. február 27. 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

   2. sz. melléklet 

 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okirata 

a 2012. július 1-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  
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 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. 

 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 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. 
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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. Hat.kívül helyezve a 99/2011. (III. 31) határozattal 

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             
889101 

 

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.) számú határozat 5. pontja. 

10.6.  Hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III.31.) számú 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, 
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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 Bölcsődét 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.), valamint a 136/2012.(V.29.) számú határozatával módosította, s ezen 136/2012.(V.29.) számú 

határozattal foglalta a VII. számú módosítással  egységes szerkezetbe.  

 

Csákvár, 2012. ………………………… 

 

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

 polgármester jegyző 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde módosított Intézményi Minőségirányítási 

Programjának,  Szakmai Programjának SZMSZ-ének és Házirendjének   jóváhagyását bocsátotta 

szavazásra.  

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

137/2012. (V. 29.) határozata 

óvodai dokumentumok módosításának jóváhagyása 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülte a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde melléklet 

szerinti módosított Intézményirányítási Programját, módosított Szakmai Programját,  módosított 

SZMSZ-ét és módosított Házirendjét jóváhagyja.   

 

Határidő.: 2012. június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Felvételi Szabályzatának  jóváhagyását 

bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2012. (V. 29.) határozata 

bölcsődei felvételi szabályozat jóváhagyásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülte a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde önálló 

szakmai egységként működő bölcsőde e határozat 1. sz. mellékletében szereplő Felvételi Szabályzatát 

megismerte, azt jóváhagyja. 

 

Határidő: 2012. június 30.  

Felelős. polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Határozathozatal után a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési 

Szabályzatának jóváhagyását bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

139/2012. (V. 29.) határozata 

Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde önálló 

szakmai egységeként működő bölcsőde a határozat 1. sz. melléklete szerinti érdekképviseleti 

fórumának előterjesztés szerinti működési szabályzatát jóváhagyja. 

 

Határidő: 2012. június 30.  

Felelős: Polgármester 

 

3./ Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek szabálysértési     

     rendelkezéseinek  hatályon kívül helyezése  

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

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek 

szabálysértési rendelkezéseinek  hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet. 

Kérte a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a rendelet tervezettel kapcsolatban, tegye 

meg.  

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete 

12/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete  

a  szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek szabálysértési 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

     (Előterjesztés, rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet szintén tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és  5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2012. évi 

költségvetési rendelete módosításáról szóló rendelet megalkotását. 

Felkéri a hivatalvezetést, hogy a május 29.-i informális megbeszélésre tegyen javaslatot arra 

vonatkozóan, hogy hol és milyen intézkedéseket tudnak megtenni, amely jelentős összegű 

megtakarítást eredményezne.   

Kérte a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a rendelet tervezettel kapcsolatban, tegye 

meg. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 

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

rendeletének módosításáról 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

     (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet szintén tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

Kérte a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a beszámolóval kapcsolatban, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2012. (V. 29.) határozata 

a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva  

1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

2. Az értékelést, annak elfogadását követően megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalának. 

 

Határidő:  2012. május 31. 

Felelős:  Jegyző 

 

6./ Beszámoló a 2011. évi építéshatósági munkáról 

     (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületet a bizottsági javaslatról.  
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 

építéshatósági munkáról szóló beszámolót. Megköszöni a hatósági iroda műszaki ügyintézőinek a 

végzett munkáját. Felkéri a hivatalt, hogy az építési engedélyek érvényességéről a lakosságot 

tájékoztassa.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kérte a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a beszámolóval kapcsolatban, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2012. (V. 29.) határozata 

a 2011. évi építéshatósági munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi építéshatósági 

munkáról szóló előterjesztést, melyet elfogadott.  

 

Felkéri a hivatal vezetését, hogy a Csákvári-Bodméri Hírmondó következő számában tegyen közzé 

egy tájékoztatást a lakosság felé az építési engedélyek érvényességével kapcsolatos tudnivalókról.  

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

7./ A 992., 1026., 1029/5. és a 1035. hrsz.-ú utcák elnevezése 

     (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületet a bizottsági javaslatról. Kéri a jelenlévőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban 

hozzászólása van tegye meg.   

 

Tóth Jánosné jegyző:  

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 992 hrsz.-ú közterületet a 125/2007.(VI.12.) számú 

határozatával Hegyalja köznek nevezte el, így csak a 1026.,, 1029/5. és a 1035 hrsz.-ú közterületeket 

kell elnevezni.   

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: 

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

képviselő-testületnek, hogy a  

- 1026 helyrajzi számú közútnak a Akadémia köz , 

- 1029/5 helyrajzi számú útnak a Benedek Elek köz, 

- 1035 helyrajzi számú közútnak a Benedek Elek köz, elnevezést adja. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

142/2012. (V. 29.) határozata 

A 1026, 1029/5 és a 1035 hrsz-ú utcák elnevezése 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 992, 1026, 1029/5 és 

1035 hrsz-ú közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. A 1026 helyrajzi számú közútnak az Akadémia köz elnevezést adja. 

2. A 1029/5 helyrajzi számú útnak a Benedek Elek köz elnevezést adja. 

3. A 1035 helyrajzi számú közútnak a Benedek Elek köz elnevezést adja. 

4. Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék a közterületek címnyilvántartásba történő felvételéről. 

 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterületek  elnevezésének földhivatali bejegyzéséről 

intézkedjen. 

 

Határidő: 1. pont azonnal 

                  2., 3. pont 2012. június 30. 

Felelős: jegyző 

 

8./ Beszámoló a háziorvosi és ügyeleti tevékenységről 

    (Beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  egyetért  a 

Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával. 

Felkérte az ülésen jelenlévő Humán Erőforrások Bizottsága elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a 

bizottsági javaslatról.  

 

(Setét Vilmos képviselő visszaérkezett az ülésre, a képviselő-testület 8 fővel határozatképes.) 

 

Jankyné  Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke, képviselő: 

A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a háziorvosi és ügyeleti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

Javasolja, hogy a beszámoló részét képező védőnői beszámolókból készüljön egységes anyag a 

képviselő-testület május 29.-i ülésére. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

143/2012. (V. 29.) határozata 

a háziorvosi és ügyeleti tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi és ügyeleti, fogorvosi 

tevékenységről, valamint a védőnői szolgálatról szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9./ Tájékoztató a csákvári önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának eredményéről 

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a csákvári önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának eredményéről szóló 

tájékoztató tudomásul vételét.  

Hozzászólás nem lévén, kérte, a jelenlévőket, hogy a bizottsági javaslattal értsenek egyet.   
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a csákvári önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálatának eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  

 

10./ Csákvár, Szent István u. 1 szám alatti, 1915 hrsz-ú ingatlan megosztására, és önkormányzati  

       tulajdonú lakások értékbecslésére érkezett ajánlatok 

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Felkérte a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:  

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

Csákvár, Szent István u 1 szám alatti (1915 hrsz.-ú) ingatlanon található, Szent Mihály tér felé eső 5 

lakásra a forgalmi értékbecslést megrendelni az árajánlatot benyújtó Kalmár Gerzson  

ingatlanszakértőtől bruttó 85.000.- Ft-ért. Az ingatlanok értékbecslését úgy kell elvégeztetni, mintha 

az öt lakás önálló ingatlanon lenne.  

Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, mint a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja, hogy a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatával azzal a kiegészítéssel, hogy az értékbecslés úgy készüljön, hogy az iskola 

területéből olyan nagyságú területrész kerüljön figyelembevételre,amely a 40 %-os beépítési  

előírásnak megfelel. 

 

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 

144/2012. (V. 29.) határozata 

Csákvár, Szent István u. 1. szám alatti, 1915 hrsz-ú ingatlan megosztására, és önkormányzati 

tulajdonú lakások értékbecslésére érkezett ajánlatok 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy  a  Csákvár, Szent István u. 1. szám alatti, 1915 hrsz-ú ingatlan  értékbecslését – a 

megküldött árajánlatnak megfelelően-  Kalmár Gerzson (2060 Bicske, Prohászka O. u. 17.szám alatti 

lakos vállalkozótól bruttó 85.000,- Ft összegben megrendeli. Az értékbecslés elkészítéséről úgy 

határoz, hogy az iskola területéből olyan nagyságú területrész kerüljön figyelembevételre, amely a 40 

%-os beépítési előírásnak megfelel. 

A munka elvégzésének ellenértékét az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: kiértesítés azonnal  

Felelős: polgármester 

 

11./ ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-vel kötendő szerződésekről                                     

       (Szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja a képviselő-testületnek az ECC Kft-vel kössék meg a projektmenedzseri szerződést.  

„3. Fizetési feltételek című pont 4. bekezdésében javasolja  az alábbi mondattal kiegészíteni:  

A kártérítésre vonatkozóan Felek a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó 339 §-344 §, 

valamint a 355. §-360 § rendelkezései alapján járnak el.  
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Az ECC Kft-vel a TÁMOP 6.1.2. A-11 kódszámú pályázat megírásra vonatkozó szerződés megkötését 

az alábbi kiegészítéssel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: 

„3. Fizetési feltételek 

6.oldal 4. bekezdése az alábbira módosul:  

„Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért járó fix 

tanulmányírási díj a nyertes pályázat esetén lehívásra kerülő előleg összegéből esedékes.” 

 

A javaslat ismertetését követően kéri annak megfelelően a szerződés elfogadását.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

145/2012. (V. 29.) 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 szerződés tervezet „3. Fizetési feltételek című pont 4. bekezdését  az alábbi mondattal egészíti ki:  

„A kártérítésre vonatkozóan Felek a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó 339 §-344 §, 

valamint a 355. §-360 § rendelkezései alapján járnak el.”  

Felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítésnek megfelelően a módosított szerződést írja alá.  

 

Határidő: 2012. június 10. 

Felelős: polgármester 

 

Határozathozatal után a a polgármester az ECC Kft-vel TÁMOP 6.1.2. pályázat megírására vonatkozó 

szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 

 

 

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

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

146/2012. (V. 29.) 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 szerződés-tervezet 6. oldal 4. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért járó fix 

tanulmányírási díj a nyertes pályázat esetén lehívásra kerülő előleg összegéből esedékes.”   

Felkéri a polgármestert, hogy a módosításnak megfelelően a szerződést írja alá.  

 

Határidő: 2012. június 10. 

Felelős: polgármester 
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12./ Döntés első osztályok indításáról az Esterházy Iskolában 

       (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületi tagokat a bizottsági javaslatról.  

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke, képviselő: 

A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek  a határozati javaslat „A” változatának elfogadását.  

 

Csillag Tibor Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja, képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Humán 

Erőforrások Bizottsága javaslatával.  

 

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  

147/2012. (V.29.) határozata 

első osztályok indításáról az Esterházy Iskolában 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Jankyné Kővári Csilla iskolaigazgató első  

osztályok indítására vonatkozó kérelmét megismerte. 

A szakmai és anyagi szempontokat mérlegelve a Képviselő-testület hozzájárul a 2012/2013-as 

tanévben a két első osztály iskolaotthonos oktatási forma szerinti indításához. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

13./ Esterházy Iskola Szülői Munkaközösségének és Diákönkormányzatának kérelme  

       gyermeknap támogatására 

       (Előterjesztés, kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 

a testületi tagokat a bizottsági javaslatról.  

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke, képviselő: 

A Humán Erőforrások Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett nem 

javasolja a gyermeknap támogatását az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel.   

 

Csillag Tibor Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja, képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy 150.000.- Ft  összegű támogatást biztosítson  azzal, hogy ha sikerül a 

rendezvényig pénzadományokat gyűjteni, úgy annak összegével csökken az önkormányzat által 

nyújtandó támogatás mértéke.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy a CBA-val tárgyalásokat folytat az adományok 

gyarapítása tekintetében.  



87 

 

Csillag Tibor képviselő: 

Véleménye szerint a költségvetés készítésének az időszakában kellene az ilyen jellegű kérelmekről 

döntést hoznia a testületnek.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A rendezvényekre tett keretösszegből biztosítható lenne a pénz, de a jelenlegi költségvetési helyzetben 

elfogadhatatlan a támogatás nyújtása, ezzel egyetért. Azt is elfogadja, hogy költségvetési év elején 

kellene ezen keretösszegekről döntést hozni.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Máskor is voltak ilyen körülmények, valamilyen módon kell támogatni, de jó lenne, ha azt tudnák 

mondani, hogy a szülői munkaközösség és az iskola is, nem javasolja támogatni a rendezvényt. 

Vannak olyan szervezetek, akik végzik a munkájukat támogatás nélkül.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

148/2012. (V. 29.) határozata 

2012. évi gyermeknap támogatásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai szülői szervezet és 

diákönkormányzat kérelmét megismerte, s úgy döntött, hogy a 2012. évi gyermeknap 

megszervezéséhez  - költségvetési helyzetére tekintettel - támogatást nem biztosít.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

14./ Közterület bontási kérelem közcsatornára történő rákötés érdekében 

       (Előterjesztés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottsági javaslatról. 

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:  

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

képviselő-testületnek, hogy a közterület bontási kérelemben foglaltaknak adjon helyt azzal, hogy az 

útburkolat helyreállítására csak az önkormányzat által, a SOSÓ FÖLDSZER Kft-vel kötött 

keretszerződésben meghatározott feltételekkel kerülhet sor, melyet minden későbbi kérelemnél 

érvényesíteni kell. A helyreállítási munkák költségét minden esetben a kérelmezők viselik, az egy éves 

garanciális kedvezményezett az önkormányzat.   

Javasolja a bizottság, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a SOSÓ FÖLDSZER Kft-vel a 

keretszerződést, mely alapja lehet a lakossági megbízási szerződésnek. A SOSÓ Kft-vel kötendő 

keretszerződésben rögzíteni kell a szükséges műszaki és garanciális feltételeket. Javasolja 

felhatalmazni a polgármestert a keretszerződés aláírására. A keretszerződés létrejöttét követően az 

útfelbontási engedélyek kiadhatók, későbbi kérelmezőknek is, kizárólag azzal a feltétellel, hogy a 

bekötés az út felbontása nélkül nem történhet meg, mivel a csatorna akna az út pályaszerkezetében 

található. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén, a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2012. (V. 29.) határozata 

Közterület bontási kérelem közcsatornára történő rákötés érdekében 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közcsatornára történő rákötés érdekében 

közterület beontási kérelemben foglaltakat megtárgyalta, melyben foglaltaknak helyt ad azzal, hogy az 

útburkolat helyreállítására csak az önkormányzat által, a SOSO FÖLDSZER Kft-vel (8083 Csákvár, 

Fazekas u. 13.) kötött keretszerződésben meghatározott feltételekkel kerülhet sor, melyet minden 

későbbi kérelemnél érvényesíteni kell. A helyreállítási munkák költségét minden esetben a kérelmezők 

viselik, az egy éves garanciális kedvezményezett az önkormányzat.   

 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a SOSO FÖLDSZER Kft-vel a keretszerződést, mely 

alapja legyen a lakossági megbízási szerződésnek. A SOSO Kft-vel kötendő keretszerződésben 

rögzíteni kell a szükséges műszaki és garanciális feltételeket.  

 

Felkéri a polgármestert a keretszerződés aláírására. A keretszerződés létrejöttét követően az 

útfelbontási engedélyek kiadhatók, későbbi kérelmezőknek is, kizárólag azzal a feltétellel, hogy 

amennyiben a bekötés az út felbontása nélkül nem történhet meg, mivel a csatorna akna az út 

pályaszerkezetében található.    

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

15./ Fejérvíz Zrt. súlykorlátozás alóli felmentés kérelme 

      (Előterjesztés, határozati javaslat, kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

testületet a bizottsági javaslatról. 

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: 

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

engedélyezze a Fejérvíz Zrt. Móri Üzemmérnöksége részére az általuk megküldött –határozathoz 

mellékelt lista szerinti- forgalmi rendszámú gépjárművekre víz- és csatornahálózaton történő 

munkavégzés céljából -Csákvár Nagyközség közigazgatási területén - a súlykorlátozás alóli 

felmentést, határozatlan időre, mely visszavonásig érvényes.  

Felkéri a Fejérviz Zrt- üzemmérnökségét, hogy a gépjárművekben történő esetleges változásokról a 

polgármestert tájékoztassa.  

Javasolja továbbá felhatalmazni a polgármestert a gépjárművekben történő változás elfogadására.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén, a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

150/2012. (V. 29.) határozata 

Fejérvíz Zrt. súlykorlátozás alóli felmentés kérelme 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy  a község közigazgatási területén engedélyezi a súlykorlátozás alóli felmentést a 

Fejérvíz Zrt. által megküldött  -e határozat mellékletében felsorolt-  forgalmi rendszámú 
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gépjárművekre a víz- és szennyvízhálózaton történő munkavégzés céljából, határozatlan időre. Az 

engedély visszavonásig érvényes.  

Felhívja kérelmezőt, hogy amennyiben a gépjárművek forgalmi rendszáma tekintetében változás áll 

be, azt jelezzék az önkormányzat felé.  

 

Határidő: kiértesítés azonnal  

Felelős: polgármester 

 

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

 

16./ Óvodai TÁMOP pályázatról 

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

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.  

Felkéri a Humán Erőforrások Bizottsága elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról. 

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke: 

A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy nyújtsa be a TÁMOP-3-1-11-12/2 Óvoda fejlesztés című  felhívásra a 

pályázatot.  

Felkéri a hivatalt, hogy a pályázat elkészítésére kérjen árajánlatot.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. Az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. , 

Euron Pedagógiai Intézet (1146 Budapest, Cházár András u. 5. ) pályázat írásra benyújtott árajánlatát a 

bizottság megismerte, javasolja a képviselő-testület május 29.-i ülésére a szerződés-tervezet 

előterjesztését.   

A szerződés tervezet elkészült, melyet minden  képviselő-testületi tagnak elektronikus levélben 

megküldtünk. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat az 

előterjesztett anyaggal kapcsolatban. 

 

Faddi Péterné óvodavezető: 

A pályázat önerőt nem igényel, 100 %-ban támogatott. Sikeres pályázat esetén a továbbképzéseken túl 

rendezetté válhat az óvoda udvara is. A három feladat-ellátási helyre vonatkozóan a pályázat 

összköltsége 20.000.000,--22.000.000,- millió Ft-ot tesz ki.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő: 

Megkérdezte, hogy a projektmenedzsment tevékenység mely feladataival bízza meg az önkormányzat 

az EURON Kft-t.  

 

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető:  

A korábbi TÁMOP pályázatnál is az EURON Kft. látta el a projekt asszisztens és pénzügyi vezető 

feladatait. Javasolja, hogy a szóban forgó pályázatnál is ezt a gyakorlatot kövesse az önkormányzat, 

vagyis a projektmenedzsment díját az e tevékenységre jutó költség 66 %-ában határozzuk meg.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

151/2012. (V.29.) határozata 

a Mese–Vár Óvoda TÁMOP pályázatáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, 

„Óvodafejlesztés” című, könnyített elbírálású felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció 

elkészítésével az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Euron Pedagógiai Intézetet (1146 Budapest, 

Cházár András u. 5. ) bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 

írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

17./ A Floriana Könyvtár kamera vásárlási kérelme 

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ismertette,  hogy a Humán Erőforrások Bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja, hogy a képviselő-testület egy informális megbeszélés keretében tárgyaljon e 

napirendről.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy a 

könyvtár vezetője készítsen felmérést a nem önkormányzati intézmények általi tévéfelvételek 

igényéről és a soron következő Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen terjessze elő. A bizottság a 

felmérés, illetve a várható bevételek  ismeretében tesz javaslatot a kamera vásárlásra. Köszönettel 

fogadják a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület felajánlását a kamera használatára.  

 

Megkereste Mészárosné Ágoston Ildikó a Kábelsat 2000 Kft. ügyvezetőjét, aki arról tájékoztatta, hogy 

amíg az önkormányzat nem tud kamerát vásárolni, addig a saját kameráját térítésmentesen használatba 

adja, amennyiben a kamera megfelelő lesz a felvételek készítéséhez.   

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

152/2012. (V.29.) határozata 

a Floriana Könyvtár kameravásárlási kérelméről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár vezetőjének kamera – 

és tartozékai vásárlására irányuló kérelmét megismerte.  

Felkéri a Kábelsat 2000 Kft. ügyvezetőjét, Czövek György urat, hogy a Könyvtár igazgatóval történt 

előzetes tárgyalások alapján biztosítsa a kamera térítésmentes használatát.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

18/ A Felső Haraszt utca (899. hrsz.) bejáratának bővítéséről  

      (Előterjesztés, térképvázlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, tájékoztassa a 

testületet a javaslatról. 
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: 

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy 

a Felső-Haraszt utca bejáratának bővítése tárgyában a polgármester asszony kezdeményezzen 

tárgyalásokat az érintett ingatlantulajdonosokkal annak érdekében, hogy vállalják magukra a telekhatár 

rendezés esetlegesen felmerülő költségeit. A tárgyalás során legyen cél az eredeti állapot 

helyreállítása. A bizottság nem javasolja a telekhatár-rendezésével kapcsolatban felmerülő 272.800.- 

Ft várható költség önkormányzat által történő megfizetését, illetve az útként elfoglalt magánterületrész 

megvásárlását.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatával azzal, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal a 

polgármester a testületi ülést megelőzően folytasson tárgyalást.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A bizottsági javaslatnak megfelelően az ingatlantulajdonosokkal felvette a kapcsolatot, akik a 

tárgyaláson megjelentek. ( Hajszán Tibor és Hajnáczki Klára) 

Hajszán Tibornak 40 cm-rel a telke felső sarkáig a kerítése 40 cm-rel az önkormányzati tulajdonú 

területben van. Úgy nyilatkozott, hogy együttműködik, de nincs fizikai ereje, hogy a kerítést 

eltávolítsa, ezért kéri az önkormányzat segítségét. Elmondta, hogy a lécezést is újra kell készítetnie, 

mert tönkre ment. Szeretne kérni az oszlopok elhelyezéséhez egy gépet, ami kifúrja az oszlopok 

helyét. A felső szomszéd, akinek az ingatlana 60-70 cm-re belelóg az önkormányzati útba, nem jött el 

a  megbeszélésre. Hajnáczki Klára úgy nyilatkozott, hogy a volt férje Bakonyi Ferenc tulajdonában 

van a 900 hrsz.-ú terület, várhatóan bele megy a telektulajdonos a cserébe.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

Amennyiben a helyi Építési Szabályzatban  foglaltak szerint a Haraszti út kialakul, akkor a 3,70 méter 

szélességű út kevés lesz, mivel a tervben 12 méter van. 

Ha építeni akar, vagy telket szeretne megosztani, akkor figyelembe kell venni, hogy mit tartalmaz a 

rendezési terv. Értelmetlen az, hogy 3 méteres sávon járjanak fel a 12 méter széles utat megközelíteni. 

Az új és a jelenlegi rendezési terv is 12 méter utat ír elő.    

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Véleménye szerint 3,70 széles legyen az út, azon fel lehet járni és ez legyen önkormányzati 

tulajdonban 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Nincs közmegegyezés arra vonatkozóan, hogy a telektulajdonosok összevonják a kertjeiket annak 

érdekében, hogy lakótelkek alakuljanak ki. Javasolja, hogy folytassák  a tárgyalásokat a továbbiakban 

az elbirtoklás irányában, illetve az önkormányzati tulajdon megőrzése legyen- e  a cél?  

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

153/2012. (V. 29.) határozata 

A Felső-Haraszt utca (899 hrsz.) bejáratának bővítéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Felső-Haraszt utca (899 

hrsz.) bejáratának bővítésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Felkéri a polgármestert az érintett ingatlantulajdonosokkal a további tárgyalások folytatására, melynek 

során kerüljön előtérbe az elbirtokolt önkormányzati tulajdon rendezése.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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19./ Aktuális 

 

19/1.Munka és tanulás TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0005 Munkahelyi képzések támogatása a 

Közép-dunántúli Régió mikró- és kisvállalkozásainál  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja, hogy az Esterházy Iskola igazgatója munkanapokon biztosítson helyet a 

rendezvénynek.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a javaslatról. 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

154/2012. (V. 29.) határozata 

helység biztosítása tanfolyam lebonyolításához  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Munka és tanulás TÁMOP-2.1.4-

09/1-2010-0005 Munkahelyi képzések támogatása a Közép-dunántúli Régió mikró- és 

kisvállalkozásainál” pályázat keretében megvalósuló képzések lebonyolítása érdekében az Esterházy 

Iskola igazgatója, - az általa vezetett intézményben – munkanapokon a délutáni órákban biztosítson 

termet. 

 

Határidő:folyamatos 

Felelős: intézményvezető  

 

19/2. Református Egyházközség  Nyilatkozatában foglaltak megvitatása  

        (Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek; 

Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulások az egyházak vonatkozásában nem 

kiszámíthatóak hosszú távon, ezért biztosabbnak látja az önkormányzati, illetve - amennyiben 

szükséges- a későbbiekben az állami fenntartásban történő működtetést.  

Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyetértett a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával.  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

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

hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

155/2012. (V. 29.) határozata 

A Református Egyházközség nyilatkozatáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csákvári Református 

Egyházközség nyilatkozatában foglaltakat és az alábbiak szerint döntött: 

Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulások az egyházak vonatkozásában nem 

kiszámíthatóak hosszú távon, ezért biztosabbnak látja az iskola önkormányzati, illetve - amennyiben 

szükséges- a későbbiekben az állami fenntartásban történő működtetését.  

 

Határidő: 2012. június 5.  

Felelős:    polgármester 
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19/3. Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi  

         beszámolójának elfogadása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadását.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

156/2012. (V. 29.) határozata 

Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évi beszámolóját 3.115.000.- Ft mérlegfőösszeggel, és – 79.000.- Ft 

mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

19/4. Megbízási szerződés Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítása 

         (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítására 

vonatkozó megbízást hagyja jóvá.  

Elmondta, hogy éves szinten a gázenergia esetében 180,78  Ft/m3-nél alacsonyabb összegért kapná az 

önkormányzat a gázenergiát és ez éves szinten előreláthatólag 1.397.000 Ft megtakarítást eredményez.  

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

157/2012. (V. 29.) határozata 

Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízásról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csoportos Energia Beszerzés 

lebonyolítására vonatkozó megbízást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

19/5. Felszíni csapadékvíz elvezetés  pályázatának végrehajtásához műszaki ellenőr  megbízásra  

        kiírt pályázatra érkezett  ajánlatok bontása 

         (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét,  hogy tájékoztassa 

a testületet a bizottság  javaslatáról. 
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  

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

képviselő-testületnek  a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. 9025  Győr Bálint Mihály u. 100. 2.050 

e. Ft+ÁFA összegű ajánlatát elfogadni. 

Ezt követően,  a  Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének távollétében, - mint a bizottság tagja-  

tájékoztatta a testületet ezen bizottság javaslatáról is, mely szerint a Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával.  

 

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 Képviselőtestületének 

158/2012. (V. 29.) határozata 

a felszíni csapadékvíz elvezetés pályázatának végrehajtásához  

műszaki ellenőr megbízása 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetés 

pályázatának végrehajtásához a benyújtott árajánlatok alapján a VIDRA Környezetgazdálkodási 

Kft.(9025 Győr Bálint Mihály u. 100.) bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.  

A megbízási díj összegét az árajánlatnak megfelelően 2.050.000.- Ft+ÁFA összegben határozza meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

(Dr. Szeredi Péter képviselő megérkezett, így a képviselő-testület 9 fővel határozatképes.) 

 

Dr. Szeredi Péter képviselő:  

Javasolja, illetve kéri, hogy vegyék fel ismét napirendre az Esterházy Iskola Szülői 

Munkaközösségének és Diákönkormányzatának kérelmét a gyermeknap támogatására .  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

Szavazás után megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal az 

ügyrendi javaslatot elutasította.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő: 

Szégyenletesnek tartja a testület döntését. A rendőrségi autónak benzinre jelentős összeget biztosít az 

önkormányzat. Amikor a „saját gyermekeinknek” kérnek pénzt egy kiváló rendezvényhez, - amely 

mögött sok társadalmi munkavégzés van a pedagógusok és a szülők részéről- elutasítást kapnak, 

elfogadhatatlannak tartja a döntést. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság a gyermeknap 

150.000.- Ft-tal történő támogatására tett javaslatot azzal, hogy ezen összeg a további támogatásokból 

érkező pénz összegével még csökkenhet.  

Bejelentette, hogy tiszteletdíjáról lemond és befizeti a gyermekek javára.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Tájékozatja az elnök urat, hogy a településen több nagy múltú rendezvényre  a megtartása előtt két 

héttel jelentkeznek az önkormányzatnál támogatásért.  

A 2012. évi költségvetés tervezésekor került betervezésre a rendőrség támogatása, mert tudták, hogy 

feszített a költségvetés.  
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Tájékozatja arról is a képviselő urat, hogy vannak szervezetek, akik nem kapnak támogatást, pedig 

hasznos munkát végeznek a településen.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

Tudomásul kell venni a Pénzügyi és Jogi Bizottság döntését és javasolja, hogy dr. Szeredi Péter 

kérésére tárgyalják ismét a napirendet.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Új tény új körülmény nem merül fel, ami indokolná a napirend újratárgyalását. Az a javaslata, hogy 

nézzenek a jövőbe, keressenek támogatókat a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.  

 

Több tárgy nem lévén a részvételt megköszönte és a nyilvános ülést berekesztette, zárt ülés 

megtartását rendelete el. 

 

- k m f –  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester        jegyző  

 

 

 

 

dr. Nagy István        Jankyné Kővári Csilla 

jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


