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Jegyzőkönyv
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
hivatalos helyiségében 2015. július 13-án 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Illés Szabolcs
dr. Vécsei László
Balogh István
Bánszki István
Spergelné Rádl Ibolya
Sztányi István
Távol:
Moharos Péter
Schnobl Ferenc
Nagy Dániel
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:
Tóth Jánosné
Jelen vannak:

Jegyzőkönyvvezető:

Magyar Diána

Csákvár polgármestere
Csákberény polgármestere
Bodmér polgármestere
Zámoly polgármestere
Gánt polgármestere
Vértesboglár polgármestere
Szár polgármestere
Újbarok polgármestere
Pátka polgármestere
munkaszervezet vezető,
címzetes főjegyző
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 6 fő polgármester jelen van. Amennyiben a meghívóban kiadott napirendi ponthoz 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:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
31/2015.(VII. 13.) határozata
a napirendek elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. július 13-i nyilvános ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1./ Gondozási Központ és Idősek Otthona feladatainak átadásáról
2./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
1./ Gondozási Központ és Idősek Otthona feladatainak átadásáról
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A Csákvári Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Gondozási Központ és Idősek Otthona fenntartása
a központi költségvetésből kapott feladatfinanszírozásból nem biztosítható, Csákvár Város
Önkormányzatának költségvetését jelentősen megterheli.
Tekintettel arra, hogy az idősek bentlakásos ellátása nem kötelező önkormányzati feladat, ennek egyház
részére történő átadása már korábban felmerült figyelembe véve azt a tényt, hogy Csákváron működik
református és katolikus szociális otthon is.
Az előzetes tájékozódás alapján most úgy tűnik, hogy a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
átvállalná a feladatot a Gondozási Központ és Idősek Otthona további feladataival, úgy, mint családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés együtt.
A feladatátadásnak feltétele az, hogy a kiegészítő egyházi normatívát az átadó önkormányzat öt évre előre
megfizesse, ennek méltányosságból történő elengedése szükséges ahhoz, hogy érdemben tovább tudjunk
lépni. A méltányossági kérelmet Balog Zoltán miniszter úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumába
kell megküldenünk. A levél megküldésére, illetve a tárgyalások további folytatására kérek felhatalmazást a
Tisztelt Társulási Tanácstól.
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A Családsegítő Szolgálat átadása is meg fog történni? Ha igen, akkor hogyan lesz megoldva, minden
település külön-külön köt megállapodást a Szeretetszolgálattal, vagy a Társulás a többi önkormányzat
nevében is megköti a feladat-ellátási szerződést?
A feladatellátás hol fog történni? A csákvári önkormányzat tulajdonában lévő épületben, vagy a
Szeretetszolgálat épületében?
Illés Szabolcs polgármester:
A feladat-átadás formáját még nem vizsgáltuk, vélhetően nem a települések külön-külön, hanem a Társulás
köt feladat-ellátási megállapodást a Szeretetszolgálattal, tekintettel arra, hogy a feladat ellátás jelenleg is a
Társulásnál van.
Továbbra is a jelenlegi épületben folyna a munka változatlanul mindaddig, amíg a Szeretetszolgálat a volt
művelődési ház épületét fel nem újítja.
Ha több hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
32/2015. (VII. 13.) határozata
feladatátadási szándékról
A Csákvári Önkormányzati Társulás, - figyelembe véve a Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodás költségvetési szerv fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó kizárólagos
hatáskörről szóló 4.4. pontját, a minősített többségről szóló 11.3. pontját, valamint az átruházott
önkormányzati döntési jogkörről szóló 19.2. pontját – kifejezi azon szándékát, hogy a fenntartásában
működő Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményben ellátott feladatokat – családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, idősek
bentlakásos ellátása - 2016. január 1-jétől átadja a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálatnak, a
kötelező önkormányzati feladatokra vele kölcsönösen elfogadott feltételekkel feladat ellátási szerződést
köt.
Felkéri a Társulás Elnökét az egyeztető tárgyalások lefolytatására, továbbá arra, hogy a központi
költségvetési feladatfinanszírozás visszafizetésének méltányosságból való elengedését levélben kérje Balog
Zoltán miniszter úrtól.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
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

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
Munkaszervezet vezetője
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