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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. szeptember 29-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    Csákvár polgármestere 

dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 

    Balogh István    Bodmér polgármestere 

Bánszki István     Zámoly polgármestere 

Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Távol:     Moharos Péter    Szár polgármestere 

    Schnobl Ferenc    Újbarok polgármestere 

Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

Tóth Jánosné     munkaszervezet vezető,  

címzetes főjegyző 

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 6 fő polgármester jelen van.  

Köszöntöm a megjelent polgármester kollegákat, külön köszönöm az ITS napirendhez meghívott Bendi 

Lajos urat. Javaslom, hogy első napirendi pontként az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló 

előterjesztést tárgyaljuk. 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  

33/2015.(IX. 29.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésének 

napirendjét a következők szerint fogadja el:  

 

1./ Tájékoztató az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról 

2./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

3./ A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása 

4./ Tájékoztató a Társulás 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és költségvetéssel  

      kapcsolatos jogszabályváltozásokról 
5./ A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása [a Társulási megállapodás IV. 4.11.  

      pontja alapján] 
6./ Az Alpha-Vet Kft-vel kötött szerződés módosítása 

7./ A Társulás Jogszerű Működésének ellenőrzése tárgyú Belső Ellenőri Jelentés és Intézkedési Terv 

8./ A falugondnoki szolgáltatás II. negyedéves elszámolása 

9./ A védőnői szolgálat részére klíma-berendezés és internet hozzáférés biztosítása 

10./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

1./ Tájékoztató az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról 
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Köztudott, hogy tavaly megnyílt a következő pályázati ciklus. Ezekből még pályázatok nem láthatók, de 

bízunk benne, hogy meg fognak jelenni. A városi ranggal rendelkező településeknek a pályázáshoz 

szükségük van az Integrált Településfejlesztési Stratégiára. A nem városi ranggal rendelkező településeknél 

opció, de a pályázatok sikeressége miatt érdemes ezt elkészíttetni a következő ciklusra.  

Azért kértem Bendi urat, hogy jöjjön el és mondja el a tudnivalókat, mert társulási szinten is 

készíttethetnénk egy ITS-t. 
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Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

Csákvár városával hosszabb távú együttműködés tekintetében elkezdtük az ITS kidolgozását. a 

területfejlesztésről szolgáló jogszabályok rendszerében ez az egyik elem. Nem kötelező, de kívánatos a 

városi ranggal nem rendelkező települések részére is. A valóság oldaláról ez a stratégia két alapvető 

dokumentumból áll: helyzet feltáró dokumentum, ami a települések értékeit, problémáit veszi sorra, és 

ebből vezeti le a szükséges válaszokat.  

A másik munkarész a településen tervezett a problémákra választ adó tervezet. Konkrétabban akár 

számszerűsítve, műszaki tartalomra utalva, helyszínre is, jó esetben bizonyos elvárható pályázati 

indikátorokat is számba véve. Sokszor abba a hibába esnek bele a projektgazdák, hogy néhány pályázatot 

beindítanak, s vállalnak mindenhol két munkahelyet, hármat, és lesz 30, amit közmunkásokkal sem lehet 

fenntartani. Ez hosszú távú gazdaságossági alapdokumentum.  

Korábban voltak az Integrált Településfejlesztési Stratégiák, ehhez képest a kormányrendelet pontosabban 

megfogalmazza a szakmai tartalmat, amiket magukban kell hordozni. A pályázatok bírálói azért vannak 

előnyös helyzetben, mert a pályázatokban visszaköszönnek a stratégiák, célok, indikátorok. Csákvár ITS-

ének elkészítésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a környezetet sem. Ez jelenti a település tágabb 

környezetét, ami a társulásban fizikailag is megjelenik, és a megyei környeztet. Már felvettük a kapcsolatot 

a tervezőkkel is. Nagyon szeretném, ha a környező települések és a társulás tagjai szintén részt tudnának 

venni ebben. 

2,5 évvel ezelőtt csináltuk a Váli völgy ITS-ét, akkor 39 önkormányzatból 32 válaszolt a kérdőívekre. 

Ebből született egy dokumentum, ami nekem azért volt érdekes, mert az első kérdőíves válaszoknál szórtak 

az elképzelések, mikor visszacsatoltunk, megküldtük a munkaanyagot, az utolsó válaszok között 

rendeződés látszódott. Nem akartak párhuzamosan projekteket csinálni, munkamegosztás is kialakult. Ez 

lenne az együttműködés első szintje, amit kérek Önöktől. Tovább lépve érdemesnek tartom, hogy minden 

település nem kötelező jelleggel, de saját ITS-t készíttessen el. Ezek különböző munkabefektetést 

jelentenek, ez nem akkora teher annak érdekében, hogy a 2014-2020 között pályázati forrás lehívását 

nagyban megkönnyítse. Fogok küldeni pályázati anyagot Illés polgármester úron keresztül, hogy miről is 

szól ez, és kérem, ha kérdésük van, tegyék fel írásban. Szívesen válaszolunk.  

Több helyen foglalkozunk hasonló stratégiák elkészítésével, cégünk nem csak önkormányzatoknak, hanem 

az MNV Zrt.-nek is dolgozik. A tihanyi félsziget fejlesztésével kapcsolatban is most készül az ITS.  

Ennek a dokumentumnak az elkészítése időt vesz igénybe. Ha arra gondolunk, hogy már most 

felszabadultak az EU-s források Brüsszelben, meg fognak jelenni a pályázatok, mihamarabb el kell kezdeni 

a munkát. Szívesen felajánljuk a tapasztalatainkat, év végéig jó lenne, ha minden önkormányzatnak meg 

lenne ez a háttér dokumentuma. Legalább műszaki dokumentumnak meg kellene lenni, és az építési 

engedélynek is, amennyiben szükséges. Van a megyei indikatív lista, ahol minden önkormányzat kapott 

lehetőséget. Most még van pár hónap, hogy az adott projekteket fel lehessen készíteni, pályázatra 

alkalmassá lehessen tenni. Itt érdemes lenne mindenkinek az erőket összpontosítani. Még van 3 hónap és 

beindul valószínűleg az a pályázati forrás lehívás, amiben a verseny élesedni fog. 

Az, hogy mennyi időt kell ráfordítani, több dologtól is függ. Csákvár önkormányzata velünk már 

előkészített megbízási szerződést. Van viszonyítási alapunk, egy nagyobb település stratégiájához képest 

kisebb a környezet vizsgálata, kisebb összeget is vesz igénybe. Ezt a feladatot 2-3 kollega 1 hónap alatt 

végzi el. Nem szeretnék úgy nyilatkozni, hogy nem ismerem a települések nagyságát, de ez a feladat 

600.000 és 1.200.000,- Ft összegből elvégezhető a sürgősség miatt is. Ha mind a kilenc település egyszerre 

ad megbízást, oda nyilván nagyobb erőket kell összpontosítani.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A csákvári stratégiánál benne van a környezet és a Csákvári Önkormányzati Társulás  igényei is, vagy csak 

a Csákvár városé?  

 

Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

Úgy igen, hogy felmérjük az igényeket, amik a környező településeken megjelennek és Csákváron kell 

kielégíteni. Meg kell vizsgálni, hol van párhuzamosság Csákváron és más településeken is.  

Nincs értelme, hogy mindenhol óvodafejlesztéseket generáljunk és Csákváron is, meg kell nézni, hol 

melyik településen lenne erre szükség. Ha nem pont Csákváron, a programban nem fog szerepelni. A 

program nem mondja meg, hol mit kell csinálni, csak jelezzük, hogy x településen van ilyen helyzet. 

Kidolgozva nem lesz, de figyelembe vesszük.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Csákvár vonatkozásában egy tervről beszélünk, vagy kettőről?  

Csákváron Bodmér és Vértesboglár szerepel?  
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Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Egy tervről van szó, és csak Csákvárról szól.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Ezek szerint egy terv kell Csákvárnak, és egy lazább a Csákvári Önkormányzati Társulásnak a közös 

feladatokat érintően. Így állna össze az egész.  

A Csákvári Önkormányzati Társulásnak ez a terve kisebb terjedelmű, lazább, fő irányokat mutató lenne, az 

egyes településeken lévő terv pedig kapcsolódik a fő irányokhoz, főleg az együttműködés területén.  

 

dr. Vécsei László Csákberény polgármestere 

Valakihez integrálódni kell. Mór, Székesfehérvár, Bicske.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A Csákvári Önkormányzati Társulással a megye északi részét át kell fognia, az egész Vértesalját. Ha 

kívánunk egy ilyet, akkor valamit kéne csinálni.  

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Azért kértem Bendi urat, hogy mondja el, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás vonatkozásában 

vannak közös kapcsolódási pontok Csákvárral. Ez az ITS akár Társulási szinten, akár települési szinten mit 

jelent.  

 

Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

Ha nem település szintű dokumentumról van szó, lazább és nem annyira részletes dokumentumról kell 

beszélni.  

Az elején említettem olyan munkaanyagot, amit a Váli völgy megbízásából készítettünk. Annál bővebbet 

nem gondolom, hogy kellene térségi társulásnak készíteni. A nagyságrendjét látni kell.  

Egy ITS 120-150 oldal. Egy ilyen térségi társulás esetében kb. 40 oldal. Az információ tartalma is 

egyértelműen más.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Az árajánlathoz kellene néhány alapadat?  

 

Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

Ha a Csákvári Önkormányzati Társulás megkívánja rendelni akkor persze.  

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A kérdés, hogy szeretnénk-e társulás szintűt?  

 

Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

A Társulásnál nem jelent pluszt, hacsak nem társulási pályázatról beszélünk, abban az esetben 

elképzelhető, hogy igen. Attól függ, hogy környezeti hatások és externáliás hatások vonatkozásában az 

adott pályázat milyen pontokat ér el.  

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérjünk be árajánlatot, és az alapján döntsünk? 

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Igen, és a vázát is. Valahogy a vázát is jó lenne látni.  

 

Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

Akkor 2 oldalt küldök, egy a váz és egy az ajánlat. A tematikát is beleteszem és átküldöm. 

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Akkor a legrövidebb időn belül kérném az ajánlatot.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Mivel a cég ezzel a témával foglalkozik sokkal könnyebb, ha meg tudja csinálni. Zámolynak is kellene egy 

ilyen árajánlat.  
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Bendi Lajos Vár-Kör Consulting Kft. 

A Fehérvárcsurgói kastélyban dolgozom már 20 éve, ismerős a vidék erre.  

 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Fel kellene mérni a Csákvári Önkormányzati Társulás tagjai közül ki az, aki más cégre bízná a fejlesztési 

stratégia elkészítését, hányan szeretnének ebben részt venni, és ki az aki saját berkeken belül oldja meg? 

Nem biztos, hogy minden település fizetni akar. 

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Az árajánlatból minden kiderül.  

 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Vannak, akik nincsenek itt… 

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Készül tájékoztató, amit mindenki megkap és mindenki eldönti, hogy mennyire szeretne betársulni 

Társulási stratégiába és a saját településére igénybe kívánja-e venni.   

 

Bendi Lajos a Vár-Kör Consulting Kft. képviselője távozik az ülésről.  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Kérem, aki a tájékoztató tudomásulvételével egyetért kézfeltartással jelezze.  

Amint megérkezik az ajánlat a Társulási Tanács elé terjesztem a következő ülésen.  
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

34/2015. (IX. 29.) határozata 

az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról szóló tájékoztatóról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia megalkotásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette. 

 

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: 

Az orvosi rendelő rezsi költségmegosztása elkészült, a résztvevőkkel aláírásra került. Sokkal kedvezőbb 

rezsi költségekkel fogunk üzemelni mint jelenleg.  

Falugondnoki busz térítésmentes biztosítása a kárpátaljai gyerekek táboroztatására megtörtént, az 

Egyesület megköszönte a lehetőséget, a gyerekek jól érezték magukat.  

Feladatellátásról határozat meghozatala történt a Gondozási Központ és Idősek Otthona tekintetében, a 

határozatot megküldtük az illetékes minisztériumba. Döntés még nem született, Soltész Miklós 

támogatásáról biztosított, de a döntés a miniszter kezében van. A Gondozási Központ és Idősek Otthona 

által megnyert busszal kapcsolatban várhatóan a jövő héten, vagy azt követő héten érkezik a busz, a 

szükséges dokumentumokat átadtuk a kereskedőnek.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munkáról szóló 

tájékoztató elfogadásával, 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 Tanácsa 

35/2015. (IX. 29.) 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 
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2./ A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása 

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A költségvetést 4.393.000,- Ft-al kellett módosítani, melynek részletei az előterjesztésben részletesen 

megtalálhatók. 

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja az elfogadást.  

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a Társulás 2015. évi költségvetésének 

módosításával, 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 

36/2015. (IX. 29.) határozata 

a Társulás - 3/2015 (II.10.) határozattal elfogadott - 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1.) A Társulás  3/2015 (II.10.) határozattal elfogadott 2015. évi költségvetésének (továbbiakban 

költségvetés határozat) „ A Társulás 2015. évi költségvetése” címszó alatti adatok helyébe a 

következő lép: 

 

(1) a) költségvetési bevételét   110.925  eFt-ban 

 b) finanszírozási bevételét  55.132  eFt-ban 

 c) bevételeit összesen    166.057 eFt-ban 

azaz százhatvanhatmillió-ötvenhétezer forintban, 

 

 d) költségvetési kiadásait  111.661 e Ft-ban 

 e) finanszírozási kiadásait  54.396  eFt-ban 

 f) kiadásait összesen   166.057 eFt-ban  

azaz százhatvanhatmillió-ötvenhétezer forintban, 

 

 g) költségvetési hiány   736 eFt 

 azaz hétszázharminchatezer forintban állapítja meg. 

 

(2)  A Társulás, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek együttes 2015. évi  

 

 a) működési célú költségvetési bevételei:  110.925eFt, 

 b) működési célú költségvetési kiadásai:  110.875  eFt, 

 c) működési többlet             50 e Ft 

 

(3)  Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek együttes 2015. évi  

  

 a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:        0 eFt, 

 b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:    786 eFt, 

 c) felhalmozási hiánya      786 eFt 

 

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott 786 ezer Ft felhalmozási hiány fedezetére a 50 eFt működési 

többletet, valamint a 736 e Ft előző évi költségvetési maradványt jelöli meg. 
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2.)  A Társulás és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.10.) határozattal elfogadott 

határozat helyébe a következő lép: 

 

(1) A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete kerül. 

(2) A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete kerül  

(3) A határozat 3 melléklete helyébe e határozat 3. melléklete kerül  

(4) A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete kerül  

(5) A határozat 7. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete kerül  

 

A határozat rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

3./ Tájékoztató a Társulás 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és költségvetéssel  

      kapcsolatos jogszabályváltozásokról 

 
Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

Ebben az évben is készítettünk féléves beszámolót, bár jogszabályi előírás erre vonatkozóan már nincs. 

Úgy gondoltuk, hogy a beszámoló megismerésével a települések jobban tudják követni a félévi 

teljesítéseiket. Külön táblázatba foglaltuk, hogy a községek milyen tevékenységekhez, milyen összegeket 

fizettek. Nem csak bevételeket, kiadásokat is. Összefoglaló táblázatok is készültek, amiket a Kincstár fele 

leadunk. A Gondozási Központ és Idősek Otthona és a Csákvári Önkormányzati Társulás is tartotta a 

féléves előirányzatokat, sehol nem haladta meg. Ha meghaladta a személyi juttatásoknál a kompenzáció 

miatt. Semmi kiemelendő eseményt nem találtam. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.   

 

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:  

Sikerült mindent rendezni a pénzügynek? Kicsit problémák voltak nálunk a hivatalban.  

 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

Igen, megoldottuk, semmi gond. A bank minket is érintett, Csákvár megkapta, és rendezte is a Csákvári 

Önkormányzati Társulás fele, ami bent ragadt a BRB Banknál. Csákvár átutalta a Társulásnak, nincs 

semmilyen kötelezettségünk nincs már.   

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés első féléves végrehajtásáról és a 

költségvetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatót.  

 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki egyetért a Társulás 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és költségvetéssel 

kapcsolatos jogszabályokról szóló tájékoztató 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 

37/2015. (IX. 29.) határozata 

a 2015. évi költségvetés első félévi alakulásáról és a jogszabály-módosításokról szóló 

tájékoztatóról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetés első félévi alakulásáról és 

a jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Társulás Elnöke 
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4./ A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása [a Társulási megállapodás IV.  

     4.11. pontja alapján] 
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Vannak olyan feladatokat, amiket társulási formában látunk el. A gyepmesteri teendők ellátásában Csákvár, 

Pátka, Újbarok és Zámoly vesz részt. Vértesboglár, Bodmér és Gánt is csatlakozna a feladathoz. Az 

előterjesztés részletes, amennyiben kérdés nincs, kérem, aki egyetért a csatlakozási kérelem 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 

38/2015. (IX. 29.) határozata 

Bodmér, Gánt és Vértesboglár tagönkormányzatoknak a Társulás közös gyepmesteri 

feladatellátásához történő csatlakozásának elfogadásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa kizárólagos hatáskörében eljárva a Társulási 

megállapodás IV. 4.11. pontja alapján elfogadja a Bodmér, Gánt és Vértesboglár tagönkormányzatok a 

Tárulás közös gyepmesteri feladatellátásához történő csatlakozását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Társulás Elnöke 
 

5./ Az Alpha-Vet Kft-vel kötött szerződés módosítása 
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Az imént elfogadott csatlakozásból kifolyólag ki kell egészíteni a szerződést és módosítani kell. Október 1-

től élne az új megállapodás. Kérem, aki az Alpha-Vet Kft.-vel kötött szerződés módosításával 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 Tanácsa 

39/2015. (IX. 29.) határozata 

az Alpha-Vet Kft.-vel kötött szerződés módosításáról 

 

1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Bodmér, Gánt és Vértesboglár 

községek önkormányzatának kérelmét a gyepmesteri-állatmentési tevékenység Csákvári Önkormányzati 

Társulás keretében – az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homok sor 7.) 

közreműködésével – történő ellátásáról és úgy határozott, hogy a három település közös feladatellátáshoz 

való csatlakozásához 2015. október 1. napjától hozzájárul. 

2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-

vel korábban kötött, jelenleg is hatályos vállalkozási szerződés – jelen határozat mellékletét képező – 2. 

számú módosítását, illetőleg felhatalmazza a társulási tanács elnökét annak aláírására.       
 

Határidő:  2015. október 1. 

Felelős:  a Társulási Tanács elnöke 
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A 39/2015.(IX.29.) határozat melléklete: 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA (2.) 

amely létrejött: 

 egyrészről a Csákvári Önkormányzati Társulás (székhely: 8083. Csákvár, Szabadság tér 9., 

adószám: 15804109-2-51, képviseli: Illés Szabolcs), mint megrendelő (továbbiakban: 

Megrendelő), 

 másrészről az ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI Kft. (8000 Székesfehérvár, Homok-sor 

7., képviseli: Molnár Tamás), mint szolgáltatást nyújtó vállalkozás (továbbiakban: Vállalkozó)  

 

között alulírott napon és helyen, a felek által 2013. március 1. napján kötött – és 1. alkalommal 2015. 

április 30. napján módosított – gyepmesteri szerződés 2015. október 1. napjától hatályos módosítása 

tárgyában az alábbiak szerint: 

 

1./    A szerződés 1. pontja a következők szerint módosul, illetőleg egészül ki: 

A szerződés tárgya a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátása 

 Bodmér Község Önkormányzata, 

 Csákvár Város Önkormányzata, 

 Gánt Község Önkormányzata, 

 Pátka Község Önkormányzata, 

 Szár Község Önkormányzata, 

 Újbarok Község Önkormányzata, 

 Vértesboglár Község Önkormányzata és  

 Zámoly Község Önkormányzata  

teljes közigazgatási területére vonatkozóan. 

Felek rögzítik, hogy a megbízott tárolt cégkivonatának 9/115. pontja értelmében állategészségügyi ellátást, 

mint fő tevékenységet végez. Megbízott kijelenti, hogy a kóbor állatok befogására, ellátására és azok 

gondozására jogosító hatósági engedélyekkel rendelkezik a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek 

megfelelően.  
  

2./    A szerződés 6. pontjában hivatkozott 1. számú melléklet – a Társulási Tanács …./2015. (IX…..) 

számú határozatával összhangban – nettó szolgáltatási díjak tekintetében a következők szerint változik: 

Időtartam 

(év) 

Alapdíj / hó 

(Ft) 

14 nap / db 

(Ft) 

Bódító szer 

(Ft) 

Befogási díj 

(Ft) 

Távolság 

(telephelytől 

telephelyig – Ft/km) 

1 70.400 4.400 4.180 1.760 110 

 

3./     A szerződés egyéb rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is hatályban maradnak. 

 

4./     Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés mellékletét, annak elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Székesfehérvár, 2015. október 1. 

 

 

……………………………………………..                       ..…..……..……………………………  

Illés Szabolcs            Molnár Tamás 

a Csákvári Önkormányzati Társulás elnöke                    az Alpha-Vet Kft. ügyvezetője          
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6./ A Társulás Jogszerű Működésének ellenőrzése tárgyú Belső Ellenőri Jelentés és Intézkedési Terv 
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A belső ellenőr elvégezte a Csákvári Önkormányzati Társulás éves munkatervében meghatározattak szerint 

a társulás működésének vizsgálatát, és összegezte, hogy kisebb tolerálható hiányosságok vannak, amik 

megoldása folyamatban van, részben megtörtént.  
 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Mi van folyamatban, hogy történik a problémák kiküszöbölése?  
 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Összeférhetetlenség van a kevés létszám miatt, de ezt megpróbáljuk megoldani. Főként adminisztratív 

dolgok, ezeket pontosítjuk, folyamatban van, jól működik. A gépjárműnél van az üzemanyag elszámolás, 

és a szabályzatot kell kiegészíteni, ami október 31-re elkészül.  
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki egyetért a belső ellenőri jelentés és intézkedési terv 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 

40/2015. (IX. 29.) határozata 

Társulás Jogszerű Működésének ellenőrzése tárgyú Belső Ellenőri Jelentés és Intézkedési Terv 

elfogadásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási a 2015. évi belső ellenőrzésről készült jelentést megismerte, 

az abban foglalt javaslatok megvalósítását, valamint a hiányosságok kiküszöbölését célzó intézkedési tervet 

az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

Ssz. Feladat, jogszabályi hivatkozás Felelős Határidő 

1. 

Pénztárosi, érvényesítő, könyvelői munkakörök egy 

személy általi ellátásának, összeférhetetlen munkaköri 

feladatok megszüntetése 

Gazdálkodási 

irodavezető 
2015. 10.31. 

2. 
Az üzemeltetésben lévő gépjárművek üzemanyag 

elszámolása 

Gazdálkodási 

irodavezető 
Folyamatos 

3. 
A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szabályzat 

kiegészítése 

Önkormányzati és 

Társulási 

irodavezető 

2015.10.31. 

 

Az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői felelősek az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve 

annak nyomon követéséért. 

Az intézkedési tervben leírt határidő lejárta után ellenőriztetni fogom, hogy a hozott intézkedések 

teljes mértékben és fenntartható módon véget vetettek-e a nem megfelelő működésnek, 

hozzájárultak-e a hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságos működéshez. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: munkaszervezet vezetője 
 

7./ A falugondnoki szolgáltatás II. negyedéves elszámolása 
 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

Elvégeztük a második negyedévi elszámolást, táblázatba foglaltuk a kiadásokat és a bevételeket, az 

önkormányzati hozzájárulásokat is. Már százalékos formában határoztuk meg melyik önkormányzatnak, 

hogy kell hozzájárulni, hogy az önkormányzatok és a társulás is döntött. Olyan tevékenységek nem 

szerepeltek, ami nem lenne egyértelmű. Bodmér tárgyalta, még Újbaroknak nem került kiküldésre, csak a 

társuláson keresztül. Nem jelezték, hogy nem értenek egyet.  
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Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

A polgármester elfogadhatónak tartja, a testület csütörtökön fogja tárgyalni. Az ülés elején is jeleztem, 

hogy a nyári elszámolással kapcsolatban van kérdése a polgármester úrnak, de akkor ezt az elhangzottak 

szerint megválaszolom.  
 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Bodmér tárgyalta, átnéztük. Rendben van, fizetünk.  
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki a falugondnoki szolgáltatás II. negyedéves elszámolásának elfogadásával 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 

41/2015. (IX. 29.) határozata 

a falugondnoki szolgáltatás 2015. II. negyedéves elszámolásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a falugondnoki busz 2015. évi II. negyedévre 

vonatkozó elszámolását megismerte. Felkéri a szolgáltatásban érintett önkormányzatokat 2015.év II. 

negyedévben a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatban felmerült hiány összegének finanszírozására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Társulás Elnöke 
 

8./ A védőnői szolgálat részére klíma-berendezés és internet hozzáférés biztosítása 
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A rendelő felújítással kapcsolatban merült fel, hogy a háziorvosok a saját rendelőjükbe tetetnek be 

légkondicionáló berendezést. A telepítését és kiépítését a felújítást végző vállalkozó ingyen vállalja, így 

felmerült az a lehetőség, hogy a védőnők részére is szerezhetnénk be klímát. Ehhez azonban társulási 

tanács hozzájárulása kell. Eddig az orvosok az internetet a gyógyszertáron keresztül ingyen kapták, ezt a 

gyógyszertár nem kívánja tovább biztosítani, szerződést kell kötni a távközlési szolgáltatóval.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A védőnői szolgálat önkormányzati feladat, nincs ott önkormányzati intézmény, ahonnan lehetne?  

A védőnői szolgálat kap az OEP-től pénzt, belefér?  

Fenntartási költségként elszámolható. Az önkormányzatnak erre pénzt áldozni külön nem kell. Másra nem 

lehet felhasználni ezt az összeget.  
 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

Az OEP finanszírozás bőven fedezi. Ez a társult tagoknál nem jelentkezne plusz kiadásként.  
 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Nem tudok róla, hogy ez Bodmér viszonylatában is igény lenne.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Bodmér vonatkozásában ez nem merült fel.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere: 

Az interneten keresztül kell az OEP felé jelenteni mindent. 

Ha az orvos szabadságra megy a helyettesítő orvos ott helyettesít, ez Bodmér esetében nem így működik.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Olyan klímát kell beszerezni, ami hűt és fűt is.  
 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt polgármestere távozik az ülésről. A Társulási Tanács 5 fővel határozatképes.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Amikor napelem kerül fel az épületre úgy kell méretezni hogy a klíma is beleférjen az éves fogyasztásba és 

értékelni kell a számlák alapján hogy a gáz vagy a villany fogyasztás az olcsóbb. Érdemes a klímát úgy 

beszerelni, hogy néha olcsóbb a klímán keresztül fűteni, mint a radiátoron keresztül.  
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

A klíma beszerzését csak úgy tudom elfogadni, ha ez Bodmérnak nem kerül pénzébe.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Az előbb kérdeztem rá, az OEP finanszírozásból finanszírozható.  
 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Kinek a költségvetése a terhére?  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A társulás költségvetésének a terhére. Az OEP finanszírozásból beszerezhető.  
 

Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Két része van a határozatnak. A 2015. évi költségvetés terhére 300.000,- Ft biztosításával a klíma 

beszerzését támogatja, és október 1-től internet szolgáltatót biztosít.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

42/2015. (IX. 29.) határozata 

a védőnői szolgálat részére klíma-beszerzésről és internet-szolgáltatás biztosításáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Csákvári Egészségházban (Csákvár, 

Szabadság tér 5.) működő védőnői szolgálat részére klíma-berendezés beszerzéséről és internet-szolgáltatás 

biztosításáról szóló előterjesztést és a következők szerint határozott: 

1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a védőnői szolgálat részére a fenti ingatlanba 

klíma-berendezést vásárol, amelynek és beüzemelésének költségeit 2015. évi költségvetése terhére bruttó 

300.000 Ft keretösszeg erejéig biztosítja. 

2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a védőnői szolgálat részére a fenti ingatlanba 

2015. október 1. napjától internet-szolgáltatást biztosít, ezért felkéri a Tanács elnökét a szolgáltatói 

ajánlatok beszerzésére és a legkedvezőbb ajánlatot adó internet-szolgáltatóval a szerződés megkötésére. Az 

internet-szolgáltatás költségeinek fedezetét 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  a Társulási Tanács elnöke 
 

9./ Aktuális ügyek 
 

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:  

A körzeti megbízottunk, a lovasberényi rendőr jelezte, hogy több olyan bűncselekménnyel találkoztak 

mostanában, amivel nem tudtak utolérni mindenkit, és több településrendszeren áthaladtak. Felvetették, 

hogy a rendőrség által használt régebbi CB rádió készülékek megvásárolhatók. Vizsgálná-e a többi 

település a társuláson belül, hogy minden rendőri járőrhöz, és polgárőröz CB rádió beszerzését és műszaki 

alkalmasságát tudjuk-e vállalni, hogy a szolgálatban lévő rendőrök, polgárőrök tudjanak egymás 

tevékenységéről is. Helyi szervezethez érdemes lenne információt eljuttatni, hogy együtt tudjanak működni 

ne csak rendőrségi rendszeren keresztül.  

Ezek szabad frekvencián használt rádiók, zárt láncú adása van, de szabad felhasználású, amit nekem 

mondtak. Egyelőre az a kérdés, hogy van-e rá igény, felmerült-e máshol is, műszakilag alkalmas-e? Ha 

lenne rá igény, akkor azonos készülékeket kellene beszerezni. Ha tudtok, beszéljetek a polgárőrséggel. 

Lehet, hogy Gánt Zámolynak, Zámoly meg nekünk tudna csak átszólni, ilyen láncrendszerben, de érdemes 

lenne utána járni.  
 

A társulási tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 órakor bezárta.  
 

 

k.m.f. 
 

 

            Illés Szabolcs               Tóth Jánosné  

Csákvár Város polgármestere          címzetes főjegyző 

   Társulási Tanács elnöke      Munkaszervezet vezetője 


