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Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9
tagból 7 fő polgármester jelen van. Amennyiben a meghívóban kiadott napirendi pontokhoz képest
módosítás, javaslat nincs, kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
27/2015.(V. 12.) határozata
a napirendek elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. június 09-i nyilvános ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
2./ Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő költségmegosztása
3./ Vaskapu Hagyományőrző Egyesület falugondnoki busz térítésmentes igénybevétele iránti
kérelme
4./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A két ülés között különösebb esemény nem történt. Megkaptuk a Buda Regionális Bankban ragadt 46
millió forintot, melynek kapcsán a Társulás érintett.
A Vértesboglári Képviselő-testület tanulók Csákvárról Vértesboglárra történő szállítására irányuló
kérelmével kapcsolatban előző ülésén döntött a Tanács arról, hogy a falugondnoki buszt 230 Ft/km díjjal
rendelkezésre bocsátja úgy, hogy az nem érintheti a kialakult menetrendet.
Tájékoztatom a Társulási Tanácsot, hogy Vértesboglári Képviselő-testület a díjat elfogadta és megrendelte
a buszt 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig tanítási napokra.
Intézkedtem a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal felé a reggeli, illetve délutáni járat menetrendbe
állításáról.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással
jelezze.
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A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
28/2015. (VI. 09.) határozata
a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás elnökének tájékoztatását a két
ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
2./ Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő költségmegosztása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
2015. január végén az önkormányzat visszavásárolta az Egészségház Társasházat, mely a védőnői szolgálat
kapcsán érinti a Csákvári Önkormányzati Társulást. A költségek megosztása területi alappal, százalékos
arányban kerül megállapításra. A rendelő átalakítása legkésőbb december 31-ig megtörténik, mely a
későbbiekben a költségmegosztást is módosítani fogja. Olyan nagy beavatkozás nem lesz, ami jelentősen
befolyásolná a költségeket.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A védőnői szolgálattal kapcsolatban Bodmér település térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a védőnői
szolgálat részére a helyiséget.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A védőnői szolgálatra kapott normatíva fedezi a feladatokat, az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni.
Az előterjesztés tájékoztatás és a költségviselés százalékos megosztásának elfogadása céljából került a
Tanács elé.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, ki egyetért a Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi
rendelő költségmegosztásának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulási Tanács
29/2015. (VI. 09.) határozata
Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő rezsi-költségmegosztása
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte a Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti
orvosi rendelő rezsi-költségmegosztásának tervezetét. A Társulás által fenntartott Védőnői Szolgálatra nm
alapon meghatározott 21%-os költségviselést elfogadja, azt a 2015. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulás Elnöke
3./ Vaskapu Hagyományőrző Egyesület falugondnoki busz térítésmentes igénybevétele iránti kérelme
Illés Szabolcs polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyiban módosul az időpont, hogy szombattól-szombatig lesznek
itt a gyermekek, így két szombatra szeretnék igénybe venni a buszt. Ez nem érinti a busz hivatalos
menetrendjét sem.
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Térítésmentes rendelkezésre bocsátást kérnek. A Vaskapu Hagyományőrző Egyesület csákvári civil
szervezet, mely a Csákvári Önkormányzati Társulástól kér támogatást. Ezzel kapcsolatban annyit el kell
mondanom, hogy nekünk is van civil szervezetünk, Újbarokkal közösen Nyugdíjas Klub.
Mi is kifizetjük a 230Ft/km használati díjat. Szép és nemes feladat, amit az Egyesület felvállalt, de egy
csákvári civil szervezetről van szó, amit ha Csákvár Önkormányzata támogatni kíván, támogatási
szerződést kell kötni. A Csákvári Önkormányzati Társulásnak mi köze van az Egyesülethez?
A Társulás 9 települést foglal magában, nem kevés civil szervezettel. Ha egy civil szervezetnek
térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk a buszt, akkor a többinek is ez jár. Nem a Társulás feladata, hogy
bármely település civil szervezetét támogassa. Bodmér részéről ez más, mert az országgyűlési képviselő
felhívására támogatást is fogunk nyújtani. Ha Csákvár támogatni szeretné a civil szervezetét, azt
Csákvárnak kell vállalnia, nem a Csákvári Önkormányzati Társulásnak.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Mivel a busz a Csákvári Önkormányzati Társulásé, ezért fordultak a Társuláshoz a kérelemmel. Igaz, amit
a polgármester úr mond, de nem hasonlítanám össze a helyzetet a nyugdíjasklubbal. Országgyűlési
képviselő úr levelét mindenki megkapta. Ha létszámarányosan osztjuk egyenlő arányban a költségeket, 20
kárpátaljai gyereket táboroztatásához a 9 település hozzá tud járulni. Már az is támogatás, ha csak
üzemanyag költséget kel fizetni. Nem csak azért javaslom a támogatást, mert csákvári szervezetről van szó,
bármelyik másik település szervezetét is tudnám támogatni.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Gánt is döntött kárpátaljai település támogatásáról. Felhívtam az ottani település polgármesterét, hogy
melyik szervezeten keresztül tudunk támogatási szerződést kötni, azóta is csönd van. Ez azért
szimpatikusabb, mert tényleg szegény gyerekeket hoznak el. Ismerem a programjukat, engem is felkeresett
az elnök.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ha egyenlő arányban osztjuk el a költségeket 9.000,- Ft-ról van szó. Lakosságszám arányosan Bodmérnak
1.500,- Ft-ot jelent a támogatás.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Arra kaptam felhatalmazást a testülettől, hogy 10-15 ezer forintig támogathatjuk. Többen kérték a buszt,
ezt a testület tárgyalni is fogja, de Gánt részéről támogatom.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Csak úgy tudom elképzelni, ha a jelenlegi megállapodás szerint van bérbe adva. Nem a pénz, az elv miatt.
Van a sofőrnek bére, stb. tartsuk be a saját szabályainkat. Ezt az utat nem a Csákvári Önkormányzati
Társulás szervezte, hanem a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület.
Sztányi polgármester úr álláspontja is egyezik az enyémmel. Adjuk oda a buszt a meghatározott 230 Ft/km
összegért. Más települések civil szervezeteinek is lehetnek más nemes céljai is. A saját szabályainkat
tartsuk be. Ezt követően hogyan lesz leosztva, eldönti a Társulási Tanács, de aggályaim vannak a többi
település civil szervezetei felé is.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A buszsofőr bérét kifizetik, az ezen felül van.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A szándékkal egyetértek természetesen. Csak abban nem adok igazat, hogy ez precedenst szolgáltat a többi
civil szervezetnek. Amelyik civil szervezet, amilyen területen dolgozik, nekik az a fontos. Ennek az ügynek
úgy lehetne kihúzni a méregfogát, hogy a járatnak 230 Ft/km a bérleti díja. A civil szervezetek
támogatására, az önkormányzatnál bejegyzett civil szervezetekre, a feladatokat is meg lehet határozni, és
nekik 180 Ft/km áron biztosítani a buszt. Ha egyszer van ilyen eset a többi civil szervezet is jön, hogy ők
miért nem kapnak ilyen támogatást. Ez összetűzésekhez vezet. A feladattal nincs baj, támogatom, Zámoly
Bucs község gyerekeit fogja táboroztatni szeptemberben. De nálunk az önkormányzat fizeti a buszt. Mi is
forduljunk a társuláshoz kedvezményért?
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Tisztázni kell, hogy mik azok a feladat halmazok, amit a Társulásban lévő önkormányzatok el tudnak
fogadni. A civil támogatáson kívül a Csákvári Önkormányzati Társuláson keresztül is nyújtunk egymásnak
ilyen programokra támogatást. Akkor tiszta lenne a dolog, nem is lehet vitatni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Megint magunknak csinálunk problémát. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy köszönjük a Vaskapu
Hagyományőrző Egyesületnek és a 9 önkormányzat támogatja a kezdeményezést, megint egymásnak
feszülnek az indulatok. A 230Ft/km ár nem nulla, azon haszon is van.
El tudom fogadni a javasolt 180Ft/km árat is. De úgy vélem, mikor 20 gyerek ideutaztatásáról beszélünk,
ezeket a dolgokat félre lehet tenni.
A magam részéről, és a csákvári testület részéről is tudom támogatni a kérelmet, hiszen nem szimpla
táboroztatásról van szó, hanem nehéz sorsú gyermekekről. Ha ilyen kérés jön, minden további nélkül
tudom támogatni.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Vannak szabályok. Elfeledkezünk arról, hogy a falugondnoki busz milyen feladatokat lát el. A hány
finanszírozására le van írva, hogy bérbe kell adni a buszt, és olyan utakat keresni, ahol a hiányt
finanszírozni tudjuk. Ezek megállapodások. Munkaidőn kívül és hétvégén 315 Ft/km áron bérelhető a busz.
Ettől nem lehet eltérni, bármilyen karitatív célról is van szó. A megállapodásokat be kell tartani, nem lehet
félre tenni semmilyen karitatív dologért. A kárpátaljai gyerekek táboroztatásával egyetértünk, Bodmér
részéről attól sem zárkózom el, hogy a Vaskapu Hagyományőrző Egyesületnek bérbe adjuk a buszt.
Finanszírozza a Társulás lakosságszám arányosan. Ennek azért lesz hátulütője. Minden civil szervezet meg
tudja indokolni, hogy az ő feladata miért fontosabb. Ezt így lehet, és így szabad, ha másként csináljuk, a
saját szabályainkat rúgjuk fel. Szombatig két hétvége is beleesik. Egyértelmű, hogy a 315 Ft/km árat kell
kérni, és nem a 230 Ft/km szerinti árat.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Csákvárnak van civil szervezet támogatására alap? Zámolyon is van. Mindig módosul, előtérbe helyeztük
az önkormányzati feladatokban való részvételt. Ez a tábor lehet önkormányzati feladat átvállalása is, de ha
van Csákvárnak civil koncepciója, amivel támogatja a civil szervezeteit, akkor nem fogjuk megúszni a
Társulás esetében sem. Ha egy Társulást érintő feladat átvállalás van, akkor valahogy le kell szabályozni.
Ha eljönnek Zámolyra, tartunk falubemutatót, megvendégeljük őket. Ez ellen nincs kifogásom. Egyetértek
abban, hogy nem a pénzről van szó, hanem az elvekről.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Legszívesebben zsebből letenném a pénzt, és nem vitatkoznánk. Mint magánszemély leteszem, de Bodmér
részéről nem. A saját szabályainkat rúgjuk fel. Elhangzott, hogy nincs lehetőség a busz további
igénybevételére, mert le van kötve a kapacitása. Bodmér részét rendezem, de így nem tudom elfogadni, és
Vértesboglár álláspontja is ez. Támogatom a kérelem elfogadását 315 Ft/km áron, lakosságszám arányosan
kiszámlázva.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az megfizethetetlen. 504.000,- Ft lenne, azonban ha üzemanyagköltségen adjuk bérbe, akkor 80.000,- Ft.
Nem egy mindennapos dologról van szó. Megállapodást tudunk kötni az egyesületekkel hasonló kérés
esetén. A megállapodásokat lehet módosítani, és lehet egyedi megállapodásokat is kötni. A kérdés, hogy
szándékunkban áll-e.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Támogatjuk, de a leírt feltételekkel.
Ide ez van leírva, hogy 315 Ft/km áron tudjuk bérbe adni a buszt, nem lehet másként. Mindenki a ráeső
részt finanszírozza, ha úgy dönt a Társulási Tanács, hogy legyen szétosztva lakosságszám arányosan.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az 50.000 Ft-ot jobban elfogadja Bodmér mint az 1.500 Ft-ot?
Javaslom, hogy szavazzunk. Kérem, aki el tudja fogadni, hogy a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
részére két alkalomra üzemanyagköltségen biztosítsuk a buszt, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 4 (négy) „igen” szavazattal, 2 (kettő) „nem” szavazattal, és 1
(egy) tartózkodással a következő határozatot hozza:

4

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
30/2015. (VI. 09.) határozata
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület falugondnoki busz térítésmentes igénybevételéről
1.
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület
(székhely: 8083 Csákvár Táncsics Utca 8., képviseli: Pintér András elnök, adószám: 18024588107) részére
a LNR-687 frsz-ú „falugondnoki busz” elnevezésű gépjárművet ingyenes használatba adja az alábbi
feltételekkel:
a)
célja: jótékony, azaz a Kárpátalján elő gyermek táboroztatásának segítése;
b)
időpont: A használatba adás egyszeri alkalommal két időpontra történik, 2015. július 11-én
szombaton és 2015. július 18-án szombaton alábbi feltételekkel: az üzemanyag költséget a Társulási Tanács
települései lakosságszám arányosan fizetik, amely utólagos továbbszámlázással történik.
2.
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt az 1. pontban
meghatározott szerződés előkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint annak aláírására.
Határidő: 1. pontra: azonnal
2. pontra: 2015. június 30.
Felelős: Társulás Elnöke
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Nemmel szavaztam. A többség döntését elfogadom, kifejezve az aggályaimat, hogy ez később problémákat
ad. A busznak nem csak benzin költsége van, hanem egy amortizációs és járulékos költségei is, ami a sofőr
bérét illeti. Ez később a hiányfinanszírozásnál gondot fog jelenteni.
4./ Aktuális ügyek
Shcnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Tájékoztatom Bodmér polgármesterét, illetve a jelenlévőket, hogy a falugondnoki buszt július augusztus
hónapban az óvódás gyermekek szállítására nem veszi igénybe csak a heti két alkalommal történő
úgynevezett vásárlói járat lesz folyamatos.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A bodméri óvodás gyermekeket sem kel szállítani július-augusztus hónapban.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A Köztisztviselői nappal kapcsolatban pontosítani szeretném, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozó vesznek részt. Felmerült, hogy társulási szinten tartsuk meg, de ezt az ötletet elvetettük.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A vaddisznó biztosítását vállalom. A bodméri kollegákat autóval áthozom.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A helyszín Csákberény, ahol megnézzük a vadászmúzeumot, bejárjuk a tanösvényt, majd pálinka és
borkóstolást követően ebédelünk. A költség kb. 100.000,- Ft, mely belefér a hivatal költségvetésébe.
Szükséges lenne egy pontos létszám, hogy hány főt jelentsünk le.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Én két fővel biciklivel átmegyek.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ha 9 óra körül indulunk, odaérünk, a múzeum után lehetne egy tízórai, hozok házi sokát, szalonnát.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Nem biztos, hogy mindenki szereti a vadhúst.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ebben az esetben javaslom, hogy ne vaddisznó pörkölt legyen az ebéd, csak simán sertéspörkölt
galuskával. A húst ebben az esetben is biztosítom. Egyeztetek a terem miatt Pravetz Antal úrral.
A társulási ülés levezető elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.
Illés Szabolcs
Csákvár Város polgármestere
Társulási Tanács elnöke
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