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FEJÉR MEGYE 

CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS   Ikt. szám:  

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

2015. április 27-én megtartott nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

19/2015. (IV. 27.) a napirendek elfogadásáról 

20/2015. (IV. 27.) Mikrobusz beszerzéséről pályázati forrás igénybevételével a kistérségi közlekedési  

       szolgáltatások fejlesztése érdekében, egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan 
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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 

hivatalos helyiségében 2015. április 27-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    Csákvár polgármestere 

    Balogh István    Bodmér polgármestere 

    Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

    Schnobl Ferenc    Újbarok polgármestere 

Bánszki István     Zámoly polgármestere 

    dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 

    Moharos Péter    Szár polgármestere 

Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

Tóth Jánosné     munkaszervezet vezető,  

címzetes főjegyző 

    Sörösné Mohácsi Krisztina  gazdálkodási irodavezető 

    Pohlmüllner Tamás    aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána     igazgatási előadó 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9 

tagból 9 fő polgármester jelen van. Amennyiben más módosítás, javaslat nincs, kérem, aki a napirend 

elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Társulási Tanács jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

19/2015.(IV. 27.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. április 27-i nyilvános ülésének napirendjét 

a következők szerint fogadja el:  

 

1./ Mikrobusz beszerzéséről pályázati forrás igénybevételével a kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztése érdekében, egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

1./ Mikrobusz beszerzéséről pályázati forrás igénybevételével a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztése érdekében, egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan 

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere a Társulási Tanács Elnöke: 

2015. április 17-én a Magyar Közlöny 2015. évi 53. számában megjelent a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről. A felhívás keretén belül új gépjármű beszerzésére lehet 

pályázni, két célterület támogatására: 

- kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére falu-és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz 

kapcsolódóan (1. célterület) 

- kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) 

Az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.  

Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki 

paraméterekről szóló, a rendelet 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő 

gépjárművekre nyújtható. 
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a szolgáltatás fejlesztés szükségességéről, a támogatási kérelem 

benyújtásáról és a támogatás elnyerése esetén a gépjármű fenntartásáról, valamint az ÁFA megfizetéséről 

az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Kérem, amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás 

20/2015. (IV. 27.) határozata 

Mikrobusz beszerzéséről pályázati forrás igénybevételével a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztése érdekében, egyéb szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás Testülete megismerte a mikrobusz pályázati forrásból való beszerzésével 

kapcsolatos előterjesztést, mellyel fejleszthetőek a kistérségi közlekedési szolgáltatások és úgy határozott, 

hogy: 

1. Szükséges a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése, mely a Gondozási Központ részére történő 

mikrobusz beszerzésével javítható, ezáltal a külterületeken, elsősorban Móriczmajorban élő idős és beteg 

emberek életminősége és ellátottsága javul. 

2. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján a 2. 

célterületre támogatási kérelmet kíván benyújtani egy Opel Vivaro 9 személyes mikrobusz beszerzésére a 

kiírásnak megfelelő műszaki tartalommal, a későbbiekben beszerzésre kerülő ajánlatok függvényében, 

maximum nettó 8 millió forintos értékhatárig. 

3. A támogatás elnyerése esetén fejleszti a Gondozási Központ által nyújtott külterületi szolgáltatásokat. 

4. A pályázati forrás elnyerése esetén a fenntartási kötelezettségeket vállalja.  

5. Az ÁFA- fizetési kötelezettséget a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.   

6. Felkéri a Hivatalt a pályázat és mellékleteinek előkészítésére. 

7. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos egyeztetések 

lefolytatására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal  

 

 

A Társulás Elnöke a megköszönte a megjelentek aktív részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

            Illés Szabolcs               Tóth Jánosné  

Csákvár Város polgármestere          címzetes főjegyző 

          Társulás Elnöke       Munkaszervezet vezetője 


