FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ikt. szám:

Jegyzőkönyv
a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2015. október 27-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
43/2015. (X. 27.) a napirendek elfogadásáról
44/2015.(X. 27.) a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról
45/2015. (X. 27.) Csákberény tagönkormányzatnak a Tárulás az Idősek Otthona részfeladathoz történő
csatlakozásának elfogadásáról , valamint Szár és Újbarok tagönkormányzatoknak a
Társulás közös gyepmesteri feladatellátásából történő kiválásának tudomásul vételéről
46/2015. (X. 27.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás jóváhagyása
47/2015. (X. 27.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt
utófinanszírozású pályázaton eredményeképp beszerzett Opel Vivaro típusú mikrobusz
használatba adása a Gondozási Központ és Idősek Otthona részére
48/2015. (X. 27.) az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó árajánlatról
49/2015. (X. 27.) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család-gyermekjóléti
központ létrehozásával kapcsolatos tájékoztatóról
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
hivatalos helyiségében 2015. október 27-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Illés Szabolcs
dr. Vécsei László
Balogh István
Sztányi István
Nagy Dániel
Késett:
Spergelné Rádl Ibolya
Távol:
Moharos Péter
Schnobl Ferenc
Bánszki István
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:
Tóth Jánosné
Jelen vannak:

Jegyzőkönyvvezető:

Gécs-Magyar Diána

Csákvár polgármestere
Csákberény polgármestere
Bodmér polgármestere
Vértesboglár polgármestere
Pátka polgármestere
Gánt polgármestere
Szár polgármestere
Újbarok polgármestere
Zámoly 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 5 fő polgármester jelen van. Kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 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
43/2015.(X. 27.) határozata
a napirendek elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. október 27-i nyilvános ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, jelentés a lejárt határidejű határozatokról
2./ A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása [a Társulási megállapodás IV. 4.11.
pontja alapján] és tájékoztatás feladatellátásból történő kiválásról
3./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás - az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton eredményeképp az Opel Vivaro típusú mikrobusz
beszerzése kapcsán - jóváhagyása
4./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton eredményeképp
beszerzett Opel Vivaro típusú mikrobusz üzemben tartásának átadása
5./ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésére érkezett árajánlatról döntés
6./ Tájékoztató a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család-gyermekjóléti központ
létrehozásával kapcsolatos változásokról
7./ 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
Megérkezett a pályázaton elnyert mikrobusz. Már itt van a hivatal udvarában. Az előző ülésen hozott
határozatok végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs,
kérem, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
44/2015.(X. 27.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
2./ A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása [a Társulási megállapodás
IV. 4.11. pontja alapján] és tájékoztatás feladatellátásból történő kiválásról
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A jelenleg érvényben és hatályban lévő Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás tartalmazza III. fejezete 7. pontjában a gyepmesteri feladatok koordinálását, mint a Társulás
által ellátott egyik feladat és hatáskört.
Szár Község Önkormányzata és Újbarok Község Önkormányzata májusban jelezték csatlakozási
szándékukat, melyet elfogadtunk. Két héttel ezelőtt jelezte a két település a feladat-ellátásból történő
kiválási szándékát, mert oroszlányi céggel kívánják elláttatni a feladatot. Az erről szóló képviselő-testületi
határozatokat a Munkaszervezet részére megküldték.
Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel kötött szerződés módosítására a Csákvári Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa jogosult.
Csákberény Község polgármestere megkeresésben kérte az Idősek Otthona részfeladathoz történő
csatlakozását.
A feladatellátásból történő kiválások, illetve a csatlakozás egyben szükségessé teszik a Társulási
Megállapodás ez irányú módosítását is, melyre a társult képviselő-testületek jogosultak a következői
jogszabályi rendelkezések okán: Az Mötv. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a társulásban részt
vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás módosításához. Az elfogadással kapcsolatos eljárás már kezdetét vette.
A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
45/2015. (X. 27.) határozata
Csákberény tagönkormányzatnak a Tárulás az Idősek Otthona részfeladathoz történő
csatlakozásának elfogadásáról , valamint Szár és Újbarok tagönkormányzatoknak a Társulás közös
gyepmesteri feladatellátásából történő kiválásának tudomásul vételéről
1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa kizárólagos hatáskörében eljárva a Társulási
Megállapodás IV. 4.11. pontja alapján elfogadja a Csákberény tagönkormányzatnak a Tárulás az Idősek
Otthona részfeladathoz történő csatlakozását 2016. január 1-jei hatállyal.
2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi Szár és Újbarok
tagönkormányzatok a Társulás közös gyepmesteri feladatellátásából történő kiválását 2015. december 31-ei
hatállyal.
3. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Munkaszervezet vezetőjét a szükséges
megállapodás-módosítások előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: 1-2. pontra: Társulás Elnöke
3. pontra: polgármester
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3./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás - az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton eredményeképp az Opel
Vivaro típusú mikrobusz kapcsán - jóváhagyása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton a Csákvári Önkormányzati Társulás
7.990.000 Ft- Ft támogatásban részesült. A pályázati cél a Társulás szociális feladatainak ellátása tárgyban
került meghatározásra.
A mikrobusz teljes vételára 10.124.350.- Ft volt, mely nem állt rendelkezésre Támogatott számláján.
Csákberény Község Önkormányzata, mint Támogató vállalta a mikrobusz teljes vételárának kiegyenlítése
céljára 7.990.000 Ft, azaz hétmillió kilencszázkilencvenezer forint egyösszegű, felhalmozási célú
visszatérítendő támogatást nyújtott 2015. december 31-ig.
Köszönöm a rugalmas hozzáállást.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A 2 millió forint milyen keretből lett kifizetve?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A Csákvári Önkormányzati Társulás költségvetéséből lett kifizetve. Ekkora összeg rendelkezésre állt a
Társulás számláján.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Volt róla szó, hogy a Katolikus Szeretetotthon átveszi a Gondozási Központ és Idősek Otthonát. Ez nem
aktuális már?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Két hete érkezett a levél, hogy jogszabályi hivatkozással elutasították a főigazgató asszony és a társulás
kérelmét, hogy átvegyék az intézményt a feladatokkal együtt. Át lehet adni, de akkor ki kell fizetni a
kiegészítő normatívát. Amíg ez nem változik, nem akarjuk átadni a feladatot.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A használatba átadásról egy határozat van. Mi történik, ha nemleges válasz érkezik?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke
Csákberény kérte azt, hogy vegyük fel, az idősek otthona részfeladataihoz szeretne csatlakozni.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Szeretettel fogadjuk.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Így két településre fog bővülni a részfeladatban résztvevő települések száma, Csákvár és Csákberény.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
46/2015. (X. 27.) határozata
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás jóváhagyása
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa utólagosan jóváhagyja a Csákvári Önkormányzati
Társulás és Csákberény Község Önkormányzata között - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt
utófinanszírozású pályázat eredményeképp beszerzendő Opel gyártmányú Vivaro típusú mikrobusz
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beszerzése céljából – létrejött, a határozat mellékletét képező felhalmozási célú visszatérítendő
támogatásról szóló megállapodást.
Megállapodás
felhalmozási célú visszatérítendő támogatásról
amely létrejött egyrészről
Csákvári Önkormányzati Társulás (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., törzsszám: 804105)
képviseli Illés Szabolcs elnök, mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott,
másrészről
Csákberény Község Önkormányzata (székhely: 8073 Csákberény, Hősök tere 41, törzsszám: 362171),
képviseli dr. Vécsei László polgármester, mint Támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató
között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen, alábbi feltételek mellett:
I. Előzmények
1. Felek megállapítják, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) önálló jogi
személy, melynek tagönkormányzata Csákberény Község Önkormányzata.
2. Támogató kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Társulás részt vett az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton, melynek eredményeképp Opel
Vivaro típusú mikrobuszt nyert a Társulás szociális feladatainak ellátásához.
Támogató továbbá tudomással bír arról, hogy a mikrobusz teljes vételára 10.124.350.- Ft, azaz tízmillószázhuszonnégyezer-háromszázötven forint, mely nem áll rendelkezésre Támogatott számláján.
II A támogatás célja
3. Támogató vállalja a mikrobusz teljes vételárának kiegyenlítése céljára 7.990.000 Ft, azaz hétmillió
kilencszázkilencvenezer forint egyösszegű, visszatérítendő, felhalmozási célú visszatérítendő támogatást
nyújt kizárólag a Támogatott részére.
4. Támogatott a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag a mikrobusz
teljes vételárának kiegyenlítése céljára jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben
meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.
5. A Támogató a támogatás összegét a jelen megállapodás Felek általi aláírását követően 30 napon belül
utalja át a Támogatott OTP bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett 11736020-15804109 számú számlájára.
6. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve
nyilvántartani.
7. A jelen megállapodásban meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a
Támogatottat terheli.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban,
indokolva felmondani. Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét – a támogatás
Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű – kamattal növelten a Támogató 10401017-00027875-00000003 számú
költségvetési elszámolási számlájára a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul
visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül különösen, a támogatás összegének jelen megállapodásban
foglaltaktól eltérő felhasználása.
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III. Hatálya
9. Felek jelen Megállapodást 2015. december 31. napjáig tartják fenn.
10. Támogatott köteles a 3. pontban meghatározott összegű támogatást a pályázattal elnyelt összeg
utófinanszírozás keretében történő átutalás megérkezésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a
megállapodás lejártának napjáig Támogató részére egy összegben visszafizetni.
IV. Záró rendelkezések
11. Felek jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy
11.1. az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási
szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
11.2. az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, kérésre a Támogatott a jelen
jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése alapján közérdekből
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Nvtv, Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm.
rendelet, valamint a Vr, rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
13. Jelen Megállapodás egymással mindenben megegyező 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány
Támogatottat, 3 példány Támogatót illeti.
14. Felek Jelen Megállapodás elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Csákvár, 2015. „………………...….” napján.

Csákberény, 2015. „………………..” napján.

Illés Szabolcs
elnök
Csákvári Önkormányzati Társulás
Támogatott

dr. Vécsi László
polgármester
Csákberényi Önkormányzat
Támogató

Ellenjegyző:
Tóth Jánosné
munkaszervezet-vezető
Csákvári Önkormányzati Társulás

Kovácsné Szabó Erika
jegyző
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal

Határidő: azonnal
Felelős: Társulás Elnöke
4./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton
eredményeképp beszerzett Opel Vivaro típusú mikrobusz üzemben tartásának átadása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A pályázati cél megvalósulása érdekében javasolt a mikrobuszt a Gondozási Központ és Idősek Otthona
részére üzemben tartásra átadni.
Az üzembentartói bejegyzés lebonyolításához szükséges okmányok van szükség: hivatalos okmány, amely
a személyazonosság megállapítására szolgál, gépjármű forgalmi engedély és az ehhez kapcsolódó illeték
megfizetésének bizonylata, gépjármű műszaki adatlapja, amely a gépjármű műszaki érvényességét igazolja,
érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás az üzembentartó nevére szóló szerződéssel, a jármű
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üzembentartói jogának megszerzését bizonyító magánokirat, a vagyonszerzési illetéke megfizetéséről szóló
igazolás, valamint amennyiben elidegenítési tilalom áll fenn, a jogosult hozzájáruló nyilatkozata.
A Társulási Tanács határozata és Alapító okirat szükséges lesz az illetékmentesség okán, valamint és
aláírási címpéldány bemutatására is sor kerülhet.
Véleményünk szerint az üzemben tartói jog átadása
egyrészt a pályázati cél teljes körű megvalósítását szolgálná, tekintettel arra, hogy Társulás
szociális feladatait ténylegesen a Gondozási Központ és Idősek Otthona látja el,
másrészt saját költségvetési szerv részére történne,
harmadrészt a tulajdonjog a CSÖT-él maradna (melybe beletartozik az elidegenítés is), azaz arról
csak a Társulási Tanács dönthetne.
A jogszabályi egyértelmű értelmezése okán írásbeli megkereséssel éltük az MVH felé. A válasz
megérkezését követően, amennyiben az pozitív, lehet bizonyossággal döntést hozni az üzemben tartás
átadásáról.
A buszban az üléssor kivehető, 9 ülés van benne. Bele lehet tenni, - még nincs benne -, olyan speciális
rögzítőt, amihez kerekesszéket lehet rögzíteni.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Hány település vesz részt ebben a feladat ellátásban?
Ha jól értettem a tagdíjból lett kifizetve az áfa. Vértesboglár nincs benne a feladat ellátásban, csak két
önkormányzat. Ez érdekes. Nem voltam mostanában ülésen, nem tudtam, hogy lesz a busz, csak érdekes,
hogy aki nincs benne, az miért fizet?
A másik dolog, hogy ez speciális jármű. Más település igénybe veheti-e egy-egy alkalomra?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A buszüzemeltetési szabályzatban ez rögzítve lesz.
dr. Verhóczki Zita önkormányzati és társulási irodavezető:
Az üzemben tartás átadása esetén az intézményvezetőnek kell kiadnia a szabályzatot. Az intézmény a
nappali ellátást is ellátja, amiben már a többi település is benne van.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ugyanúgy használható a busz a gyermekjóléti és a családsegítői feladatok ellátására is.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Ez a busz itt lesz használva Csákváron.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A múlt héten Martonvásárba kellett elmenni gyerekelhelyezés kiemelés ügyében, 6-7 fő volt érintett, akik
ezzel a mikro busszal mentek. Egy gánti ügyről van szó, de nem zárkózunk el.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Ha közösen fizetjük ki, valamit ki kell találni.
Hogy mondjam el a Képviselő-testületemnek, hogy adtam a Csákvárnak meg Csákberénynek pénzt?
Az áfát ki kell fizetni, 2 millió forint, ami eloszlik a településekre.
Ha fizetünk bele, valamilyen használati lehetőség legyen. Vagy adott esetben, ha kevés az egy busz
igénybe lehessen ezt venni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, hogy legyen részarányosan kiszámolva, hogy az áfa összegében melyik település mekkora
összeggel vett részt. A következő ülésre ezt hozzuk, előterjesztés készül róla.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Az esetleges későbbi üzemeltetési hiány finanszírozása, hogy fog történni? Itt a falugondnoki szolgálat. A
teljes társulás megszavaz dolgokat, de a hiányfinanszírozást csak két település vállalja. A falugondnoki
szolgáltatásból bár a társulás csinálja, a hiányt mégis csak Bodmér és Újbarok finanszírozza.
Felmerül az áfa fizetés is, ami ugyanolyan dolog. Ez hiány, amit ki kellett fizetni. Jogos-e az összes
településnek?
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Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az egyik, amit kértem, hogy az áfával kapcsolatos részarányos összegeket számoljuk ki, és azt gondolom,
hogy nem teszek felelőtlen kijelentést, ha azt mondom, hogy Csákvár a ráeső részt, amennyivel többet
használja kifizeti. Mivel a busz menetlevéllel megy, pontosan nyomon követhető mikor használja a
Gondozási Központ és Idősek Otthona és mikor a Gyerekjóléti Szolgálat. Abban a többi település is
érintett. Nem kell félni, csak olyan összegek lesznek kiszámlázva, amiben ti is benne vagytok, és csak
akkor megy a busz ha feladatot lát el.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Miért kell átadni oda, mikor más feladatot is lát el?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A szociális feladatokat az intézmény látja el.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
A busz ingyenesen használható. Ha elkéred, ingyenesen kapod meg.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az üzembentartói jog átadásával kikötheti a társulás, hogy milyen feltételekkel adja át. De az volt a
logikája, hogy mi nem tudjuk üzemeltetni annak megfelelően, ahogy a szociális ellátás folyik. Ezt az
intézmény látja el. Nálunk nehézkesebb lenne a dolog. Helyileg is az intézményben lenne a busz.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Nem kell fizetni semmit, mert a tagdíj fedezi. Nem kell újabb összeggel hozzájárulni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az volt a problémája, hogy miért fizet a többiekkel együtt olyan dologért áfát, amit nem is használ. Egy
részét használja. Csak ezért kértem, hogy legyen kiszámolva arányosan mennyivel vettek részt a
települések.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A fenntartási és üzemeltetési költségeket még egyszer körbe kell járni.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Ezzel a busszal 3-5 évig nem lesz semmi baj. Garancián belül nem költség a javítás, a gumi nem költség,
majd ha elkezd öregedni, akkor lesz baj.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Ez akkor lesz érdekes, ha 2 év múlva ellenőrzés lesz, kérik a CASCO-t a ami a társulás nevére van kötve.
A társulás a pályázó, a társulás kötelezettsége ennek biztosítása. Azt nem lehet átadni. Ha az üzemeltetést
átadom, akkor minden azzal járó kötelezettség is átmegy. Új üzembentartó van, új biztosítást kell kötni.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
A CASCO összege megvan.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ha van autód, ami a tied, és átadod üzemeltetésre, attól még te fizeted a költségeket.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az okmányiroda csak úgy vezeti át, ha új biztosítás van rá kötve.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Azt írja a jogszabály, hogy az ügyfél vállalja, hogy CASCO-t köt. Azt nem lehet átadni, amit én vállaltam,
mikor benyújtottam a kérelmet. A CASCO-t a pályázó vállalja.
dr. Verhóczki Zita önkormányzati és társulási irodavezető:
Van rá példa, hogy átadták az intézmények az adott gépjárművet.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere megérkezett. A Társulási Tanács 6 fővel határozatképes.
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Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Mikor csináltam pályázatot a szociális étkezésre kértük. Azt kötelező fenntartani, hogy ingyenesen
biztosítjuk. Attól függ, mit írsz bele a szakmai programba. A használatot ingyenesen biztosítani kell.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Több mint aggályos a busz átadás. Javaslom, hogy valaki menjen el és írásban is kérjen rá nyilatkozatot.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Javaslom, hogy a feladatot adjuk át, ne az üzemben tartást.
dr. Verhóczki Zita önkormányzati és társulási irodavezető:
Üzemben tartásnak hívja az épületfenntartást is a jogszabály. Az üzemben tartás szó nem fedi teljesen az
gépjármű üzemben tartást, mint tevékenységet.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
A társulás pályázott buszra, aminek az üzemben tartását átadjuk az intézmény részére.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Nálunk a német nemzetiségi önkormányzat pályázott, ő a tulajdonos. Átadja nekünk üzemben tartásra.
Nem írunk át semmit, kettőnk között lesz megállapodás.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Annyi a különbség, hogy a CASCO-nál a társulás a biztosított, de nem csak ő használja.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Mi fizetünk minden egyéb költséget, támogatásként adjuk át. Nálunk van a két kulcs, én rendelkezem az
fölött, hogy ki viszi. Csak belső együttműködési megállapodás kell.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ha a rendőr megállítja, tudja mondani, hogy milyen jogcímen használja.
dr. Vécsei László Csákberény polgármestere távozik az ülésről. A Társulási Tanács 5 fővel határozatképes.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Fennáll az, hogy minden költség a Csákvári Önkormányzati Társulásnál van.
Költségeket nem számlázhatunk, el kell osztani a feladatokat a települések között megfelelően.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Az adott önkormányzat fizesse az üzemanyagköltségét.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A Csákvári Önkormányzati Társulásra érkezik a számla, és tovább kell számlázni.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Téli gumit is kaptunk, még azt is meg kell felezni, 5 évig nem lesz gond a busszal.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával aszerint, hogy nem üzemben tartására adjuk át a
buszt, csak használatba, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
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A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
47/2015. (X. 27.) határozata
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt utófinanszírozású pályázaton
eredményeképp beszerzett Opel Vivaro típusú mikrobusz használatba adása a Gondozási Központ és
Idősek Otthona részére
1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel kiírt
utófinanszírozású pályázaton eredményeképp beszerzett Opel gyártmányú Vivaro típusú NIS-521 frsz-ú
mikrobuszt használatba adja az általa fenntartott Gondozási Központ és Idősek Otthona (székhely: 8083
Csákvár, Szent István utca 13.) költségvetési szerve részére határozatlan időre a pályázati cél
megvalósítására.
2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri az Elnököt és a Gondozási Központ és
Idősek Otthona intézményvezetőjét a használati megállapodás aláírására.
3. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Elnökét, valamint a Gondozási
Központ és Idősek Otthona intézményvezetőjét a szükséges valamennyi elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulás Elnöke, valamint a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményvezetője
5./ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésére érkezett árajánlatról döntés
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az előző ülésen itt volt a Vár-kör Consulting Kft. képviselője az ITS-el kapcsolatban. A tanács kérte, hogy
kérjünk árajánlatot, mely megérkezett. 1 millió forint + Áfa összeggel vállalják a Csákvári Önkormányzati
Társulás ITS-ének elkészítését.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Mekkora összeg jut egy lakosra? Ha 10.000 lakos fölött vagyunk, akkor 100 Ft /lakos.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Ezt meg kell szavazni, és lakosságszám-arányosan kifizetjük.
Gánt esetében ez 80-90.000,- Ft.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Jövő évi költségvetésből kifizetjük. Támogatom, ha kell.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Már úgysem fog elkészülni az idén. Jövőre fizetünk.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, egyetért azzal, hogy 1 millió + áfa összegért megrendeljük a Vár Kör Consulting Kft-től a Csákvári
Önkormányzati Társulás ITS elkészítését, melynek összegét a jövő évi költségvetés terhére vállaljuk,
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
48/2015. (X. 27.) határozata
az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó árajánlatról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte az Integrált Településfejlesztési
Stratégia megalkotásáról szóló tájékoztatót és úgy határozott, hogy az Integrált Településfejlesztési
Stratégia elkészítésére felkéri a Vár-kör Consulting Kft-t, a 2015.10. 22–én kelt árajánlat alapján összesen
bruttó 1.270.000,- Ft értékben, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: a Társulási Elnöke
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6./ Tájékoztató a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család-gyermekjóléti
központ létrehozásával kapcsolatos változásokról
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Ezt az előterjesztést tájékoztatásul szántuk a települések részére. A Csákvári Önkormányzati Társulás
annyiban érintett, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a társulás keretében látja el a négy
település, a közös hivatal települései. A többi település ebben a körben nem érintett, de foglalkoznak vele
ők is, hogy akarják megtartani. A mi fenntartásunkhoz senki nem jelezte társulási szándékát, nem is igen
lehet. Járási határokon nem nyúlhat át a feladatellátás. Jogszabályváltozást követően 2016 január 1-től csak
intézményi formában lehet ellátni a feladatokat, mivel jogszabályi határidők vannak.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Önálló már nem lehet?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Lehet, csak nem szakfeladatként, hanem intézményesített formában.
Változott a feladat ellátás köre is, a gyermekjóléti feladatokat a járás látja el, és így az intézmény formája
változott.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Itt is felmerül a kérdés, mint a busszal kapcsolatban, hogy most akkor kifejezetten az önkormányzati
hivatal köteles fenntartani ezt a szolgálatot?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok. Az önkormányzati hivatalba tartozó települések egészére
terjed ki a feladatellátás. Nálunk ezt a négy település így látja el. Változatlanul folyik tovább a munka.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Van közös önkormányzati hivatal, és van társulás. Ezt a kérdést is körül kell járni. Más a társulás és más a
közös hivatal. A busz ugye ellátja majd a családsegítő feladatait is, akár Bodmérnak is. Nem látom át ezt,
de ezzel még foglalkozni kell.
dr. Verhóczki Zita önkormányzati és társulási irodavezető:
Fenntartható a társulás keretében is, csak az a lényeg, hogy a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok
valamennyien vegyenek részt ebben a feladatban.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Foglalkoznunk kell vele mivel nagy horderejű kérdés. A hatósági feladatok átkerülnek a járáshoz. A
gyakorlatban a változás nem lesz, csak minőségi javulás azzal, hogy a busz segíti a munkát. Konkrét
esetben is volt rá szükség, gyermekvédelmi feladatnál már tudtuk használni. Ezek a feladatok elmennek a
járáshoz, ilyen feladat nem lesz az önkormányzatoknak.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Elviszik az embereinket is, a feladattal együtt, akik Gántról jártak ki, beviszik a járáshoz? Vagy elküldik
őket és lesz ott ember bent?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A mi embereinket nem érinti.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Csákváron is, Gánton is, sok zártkerti tulajdonosunk van, ők úgy költöznek ide, nem tudunk róluk semmit.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Nincs annyi hatósági feladat a kistérségben, hogy indokolt lenne a létszámcsökkenés, ha elviszik a
feladatokat. Marad minden a régiben mostani ismereteink szerint. Folyamatosan változnak az információk
és a végrehajtási rendelet még nem jött ki. Mivel ez nagy jelentőségű a település életében, azért hoztuk ide
tájékoztatásul. De a négy település eddig is úgy oldotta meg a feladatokat, hogy megfelel a jogszabályi
követelményeknek is.
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Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család és gyermekjóléti
központ létrehozásával kapcsolatos változásokról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással
jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
49/2015. (X. 27.) határozata
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával, a család-gyermekjóléti központ
létrehozásával kapcsolatos tájékoztatóról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
integrálásával, a család-gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatos, 2016. 01. 01-jétől hatályos
változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulás Elnöke, valamint a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményvezetője
7./ Aktuális ügyek
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Aktuális ügyek között egy kiegészítésem lenne, ami nem is a Csákvári Önkormányzati Társulásra tartozik,
hanem minden önkormányzat saját döntési jogköre, hogy csatlakozik-e a TDM Egyesülethez vagy nem.
tegnap voltam Móron a TDM elnökénél, az előterjesztésben szerepel, mit adnak, mire jó. Náluk 5 évig
nincs tagdíj az önkormányzatoknak. Ezt mindenkinek egyénileg kell dönteni.
Csütörtökön lesz elnökségi ülés, ha lesz ülés csütörtökig, akkor lehet dönteni egyénileg. Rengeteg
segítséget megadnak, hasznos a csatlakozás.
A TOP turisztikai alfejezeteiben is csak akkor lehet indulni turisztikai pályázatokon, ha van az
önkormányzatnak 500.000,- Ft iparűzési adója. Ha ez nincs, akkor csatlakozni kell valamelyik TDM-hez.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
A tárulás nem tud csatlakozni? Vannak olyan fejezetek, amiben önállóan nem, de társulásban lehetne
indulni.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Indulnak az új pályázatok. Decemberben, de legkésőbb január-februárban kiírásra kerül a buszos pályázat
is újra.
dr. Verhóczki Zita önkormányzati és társulási irodavezető:
Az alapszabály szerint társulás nem csatlakozhat a TDM-hez, csak önkormányzat.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ez csak egy tájékoztató a TDM-ről.
Bármikor lehet jelezni, aki csütörtökig dönt, arról döntenek, aki nem dönt addig, majd a következő
tanácsülésen döntenek a csatlakozásról.

A társulási tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 óra 10 perckor bezárta.
k.m.f.
Illés Szabolcs
Csákvár Város polgármestere
Társulási Tanács elnöke

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
Munkaszervezet vezetője
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