FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ikt. szám:

Jegyzőkönyv
a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2015. május 12-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
21/2015. (V. 12.) a napirendek elfogadásáról
22/2015. (V. 12.) az állati hulladék elhelyezéséről
23/2015. (V. 12.) a 2014. évi költségvetés módosításának megállapításáról
24/2015. (V. 12.) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
25/2015. (V.12.) falugondnoki busz I. negyedéves elszámolásáról
26/2015. (V. 12.) Vértesboglár falugondnoki busz igénybevételére vonatkozó kérelméről
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
hivatalos helyiségében 2015. május 12-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

dr. Vécsei László

Balogh István
Schnobl Ferenc
Bánszki István
Moharos Péter
Nagy Dániel
Távol:
Illés Szabolcs
Spergelné Rádl Ibolya
Sztányi István
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:
Tóth Jánosné

Jegyzőkönyvvezető:

Sörösné Mohácsi Krisztina
Pohlmüllner Tamás
Magyar Diána

Csákberény polgármestere
az ülés levezető elnöke
Bodmér polgármestere
Újbarok polgármestere
Zámoly polgármestere
Szár polgármestere
Pátka polgármestere
Csákvár polgármestere
Gánt polgármestere
Vértesboglár polgármestere
munkaszervezet vezető,
címzetes főjegyző
gazdálkodási irodavezető
aljegyző
igazgatási előadó

dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9
tagból 6 fő polgármester jelen van. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Illés Szabolcs a Társulási Tanács
elnöke nem tud jelen lenni az ülésen, engem kért meg az ülés vezetésére.
Amennyiben a meghívóban kiadott napirendi pontokhoz képest módosítás, javaslat nincs, kérem, aki a
napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
21/2015.(V. 12.) határozata
a napirendek elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 12-i nyilvános ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
2./ 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása
3./ 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló
4./ Falugondnoki busz 2015. év I. negyedévi elszámolás
5./ Vértesboglár kérelme falugondnoki busz igénybevételére
6./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az írásos anyag tartalmazza a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Elnök úr a folyamatban lévő
ügyekben tárgyalt, a szükséges végrehajtási intézkedéseket megtettük.
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
A gyepmesteri feladatok ellátása, elhullott állatok elszállítása ügyében szerződést kell kötnünk valamelyik
szolgáltatóval. Úgy tudom, Csákvárnak van szerződése egy szolgáltatóval. Segítséget kértünk, hogy
próbáljuk meg a Társuláson belül kezelni az állati hulla elhelyezést.
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Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Csákvárnak az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel van szerződése, mely elszállítja az állati tetemeket. Ezen
felül szerződésünk van a Fejérvíz Zrt.-vel is az állati hulladéklerakó kezelésére. Ők végzik a telep nyitását,
zárását, a fertőtlenítést stb. Csákvárnak a telep üzemeltetése plusz 1,5 millió forintba kerül évente. Csákvár
Képviselő-testülete szívesen fogadja a kezdeményezést, hiszen ez csökkentené a többletköltséget.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Szerződéskötéskor nem átalányt szeretnénk fizetni, hanem leadott darabonként.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Ha a Csákvári Önkormányzati Társulás tartja fent a „dögkutat”, akkor a költség eloszlik a társulás
települései között a leadott kg után. A lakosság részére is biztosítani kell az elhullott állatok elhelyezését.
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
100 kg-ig lehetőség van a saját kertben elásni az elhullott állatokat.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Ez a cég Tatabányára viszi az itt összegyűjtött tetemeket. Vele közvetlenül nem köthető szerződés, valahol
gyűjteni kell.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Csákvárral kell megállapodást kötni ahhoz, hogy a csákvári telepet használhassák. A csákvári testület is át
fogja gondolni a kérdést.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Mulasztásos törvénysértést követek el, mert nincs szerződésem. Ha jön egy ilyen levél, akkor muszáj
megkötni a szerződést. Csákvár Város Önkormányzata ezt a szolgáltatást felajánlja a Csákvári
Önkormányzati Társulás tagjainak. Továbbra is Csákvár működteti a telepet, de felajánlja a használatot a
továbbiakban a Társulás tagjainak. Ezt mi elfogadjuk.
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
22/2015.(V. 12.) határozata
az állati hulladék elhelyezéséről
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa arról határozott, hogy a társult települések
egyidejűleg levélben megkeresik Csákvár Város Önkormányzatát és kezdeményezik a feladat ellátására
vonatkozó megállapodás kötését az érintett település és Csákvár tekintetében.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
2./ A 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Csákvári Önkormányzati Társulás és a Gondozási Központ és Idősek Otthona 2014. évi költségvetési
rendeltének meghozatalát követően pótelőirányzatok érkeztek, valamint átcsoportosításokat kellett
végrehajtanunk, amelyek szükségessé teszik a határozat módosítását. Az előterjesztést mindenki megkapta,
részletes. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés módosítást.
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dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a 2014. évi költségvetés módosításának
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
23/2015.(V. 12.) határozata
a 2014. évi költségvetés módosításának elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. alapján a 2013. évi költségvetésének
módosításáról a következő határozatott hozza.
1.)
„

A Társulás 2/2014 (II.4.) határozattal elfogadott 2014. évi költségvetésének (továbbiakban
költségvetés határozat) „ A Társulás 2014. évi költségvetése” címszó alatti adatok helyébe a
következő lép:
a) költségvetési bevételét
120.135 eFt-ban
b) finanszírozási bevételét
67.609 eFt-ban
c) bevételeit összesen
187.744 eFt-ban
azaz száznyolcvanhétmillió hétszáznegyvennégyezer forint az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 121.780 eFt-ban
e) finanszírozási kiadásai 65.964 eFt-ban
f) kiadásait összesen
187.744 eFt-ban
azaz száznyolcvanhétmillió hétszáznegyvennégyezer forint az 1. melléklet szerint,
g) költségvetési hiány
1.645 eFt
azaz egymillió hatszáznegyvenötezer forint

A társulás a költségvetési hiányfedezetésre a Gondozási Központ előző évi 1.645 e Ft költségvetési
maradványát jelöli meg.”
A határozat rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke
3./ 2014. évi gazdálkodásáról beszámoló
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részletesen tárgyalta, átadom a
szót.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Kérem, amennyiben hozzászólás, észrevétel nincs, aki egyetért a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
24/2015.(V. 12.) határozata
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a
következő határozatot hozza.
1.§ (1)
a)Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye összesített 2014. évi költségvetésének végrehajtását
114.290 ezer Ft költségvetési bevétellel,
62 119 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
112 539 ezer Ft költségvetési kiadással
60 474 ezer Ft finanszírozási kiadással, az 1. melléklet szerint
b) Csákvári Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtását
84 418 ezer Ft költségvetési bevétellel,
1.451 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
24 651 ezer Ft költségvetési kiadással
60 474 ezer Ft finanszírozási kiadással, a 2. melléklet szerint
c) Gondozási Központ és Idősek Otthona 2014. évi költségvetésének végrehajtását
29.872 ezer Ft költségvetési bevétellel,
60 668 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
87 888 ezer Ft költségvetési kiadással
0 ezer Ft finanszírozási kiadással, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Társulás 2014. évi maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Társulás 2014. december 31-i könyvviteli mérlegének főösszegét a 6. melléklet Egyszerűsített
mérleg szerint 8.928 ezer Ft-ban fogadja el.
(4) A Társulás által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítási) kiadásokat a rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményének eredménykimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A Társulás és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 8. mellékletnek
megfelelően kerül meghatározásra.
(7) A Társulás pénzeszköz változását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
2. § Az 1. §. (1) bekezdésében megállapított kiadás teljesítésének főösszegét feladatok és kiemelt
előirányzatok szerinti részletezéssel, valamint az átlaglétszám alakulását a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke
4./ Falugondnoki busz 2015. év I. negyedévi elszámolás
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített 2015. I. negyedévre vonatkozó költségmegosztási javaslatot mind Bodmér, mind pedig Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta.
A falugondnoki szolgáltatásra 2013. december 30-án kötött háromoldalú (Bodmér, Újbarok, Csákvári
Önkormányzati Társulás) feladat-ellátási megállapodás 7. pontja alapján a társulás munkaszervezeti
feladatait ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette a 2015. I. negyedévi elszámolás
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tervezetét. Ez alapján megállapítható, hogy a 2015. január 1-től-március 31-ig terjedő időszak
finanszírozási hiánya 238.356 Ft.
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. április 14-én tárgyalta a hiány
finanszírozásáról szóló előterjesztést és megbízta a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy
készítsen kilométer-arányos kimutatás alapján költség-megosztási javaslatot.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Elhangzott a bizottsági ülésen az a javaslat, hogy a sofőr mérje meg az elhangzottak alapján a pontos km-t,
és a %-os megosztást a testületek fogadják el. Abban egyetértés volt, hogy az első negyedév elszámolása
50-50 % szerint történjen meg.
Az iskolai járattal kapcsolatban nincs probléma, a vásárlói járatnál pontosítás, hogy a buszsofőr a
megszabott útvonalon haladjon. Kérjük a pénzügyi irodát, hogy két tizedes jegyig terjedő, részletes
százalékos arányt állapítson meg, melyet a következő ülésre terjesszen elő.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Mint Bodmér Község polgármestere javasolni fogom a testületnek elfogadásra a bizottsági ülésen
elhangzott 58,5 – 41,5 %-os elszámolás elfogadását.
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Ebben az esetben nem szükséges a pénzügyi iroda felkérése. Ha mindkét fél részéről elfogadható az 58,5 –
41,5 %-os arány, akkor megszületett az egyezség.
Kérem, aki egyetért a falugondnoki busz költségmegosztásának 58,5 – 41,5 %-os megosztásának
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
25/2015. (V.12.) határozata
a falugondnoki busz I. negyedéves elszámolásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a falugondnoki busz 2015. évi I. negyedévre
vonatkozó elszámolását megismerte. Felkéri a szolgáltatásban érintett önkormányzatokat 2015. év I.
negyedévben a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatban felmerült hiány összegének 50-50 %-ban történő
finanszírozására.
A falugondnoki busz többlet költségeinek megosztására 2015. április 1-től - Újbarok és Bodmér községek
között - 58,5 – 41,5 %-os arányban tesz javaslatot.
Határidő: 2015. május 20.
Felelős: társulás elnöke
5./ Vértesboglár kérelme falugondnoki busz igénybevételére
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Vértesboglár Község polgármestere jelezte, hogy szeretné igénybe venni a falugondnoki buszt. A Társulás
által meghatározott ár 230,- Ft. Ha a menetidőbe belefér a járat elvégzése, az csökkenti az önköltséget.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Milyen célra szeretnék igénybe venni?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A vértesboglári iskolába és óvodába beiratkozott gyerekek száma alapján kéri a polgármester úr, hogy
tanulószállítás céljára igénybe vehesse a buszt. Megnéztük, van szabad időszak reggel is, és a délutáni
órákban is.
dr. Vécsei László Csákberény Község polgármestere, az ülés levezető elnöke:
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, javaslom Vértesboglár falugondnoki busz igénybevételére vonatkozó
kérelmének elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
26/2015. (V. 12.) határozata
Vértesboglár falugondnoki busz igénybevételére vonatkozó kérelméről
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Vértesboglár Község
Önkormányzatának falugondnoki busz igénybevételére vonatkozó kérelmét és úgy határozott, hogy a
csákvári gyermekek vértesboglári általános iskolába történő szállítására a falugondnoki buszt 230 Ft/km díj
ellenében 2015. szeptember 1. napjától rendelkezésre bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
A társulási ülés levezető elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.

dr. Vécsei László
Csákberény Község polgármestere
Társulási ülés levezető elnöke

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
Munkaszervezet vezetője
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