FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ikt. szám:

Jegyzőkönyv
a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2016. május 24-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Határozatok:
23/2016. (V. 24.) a napirendek elfogadásáról
24/2016. (V. 24.) a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról
25/2016. (V. 24.) a 2015. évi költségvetés módosításával egységes szerkezetben
26/2016. (V. 24.) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
27/2016. (V. 24.) Magyar Államkincstár 61/2015. számú ellenőrzési jelentésének megismeréséről
28/2016. (V. 30.) a 2015. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentésről
29/2016. (V. 30.) napirend sorrendjének megváltoztatásáról
30/2016. (V. 24.) a falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátása
31/2016. (V. 24.) a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. számú módosításának
jóváhagyásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
hivatalos helyiségében 2016. május 24-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Illés Szabolcs

Nagy Dániel
Balogh István
Bánszki István
Schnobl Ferenc
Késett:
dr. Vécsei László
Spergelné Rádl Ibolya
Távol:
Sztányi István
Moharos Péter
Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:
Tóth Jánosné
Jegyzőkönyvvezető:

de. Riegelman Henrik
Gécs-Magyar Diána

Csákvár polgármestere, a Társulási
Tanács elnöke
Pátka polgármestere
Bodmér polgármestere
Zámoly polgármestere
Újbarok polgármestere
Csákberény polgármestere
Gánt polgármestere
Vértesboglár polgármestere
Szár polgármestere
munkaszervezet vezető,
címzetes főjegyző
Újbarok jegyzője
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 7 fő polgármester jelen van. 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
23/2016. (V. 24.) határozata
a napirendek elfogadásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 24-i nyilvános ülésének napirendjét a
következők szerint fogadja el:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2./ A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása
3./ A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
4./ Az összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
5./ A falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátása
6./ A Társulási Megállapodás módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A két ülés között végzett munka keretében az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról tudok
beszámolni, továbbá a falugondnoki busz jövőbeni feladatellátásáról tárgyaltam Újbarokkal.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Az elmúlt ülésen beszéltünk a kerékpárút kijelölésről. Szeretném elkérni a cég telefonszámát majd.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Úgy volt, hogy a kerékpárutat megcsináljuk egyben..
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Volt egy koncepció terv, de mivel a társulási tanács nem tudott dönteni, én senki helyett nem hozok
döntést. A tervet csináltattuk meg ezzel a céggel.
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Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Zámolyt figyelembe vettétek?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ez most csak a Csákberény, Csákvár, Gánt útvonal, de a terveztetés már az előző Társulási Tanács ülés
idején is folyamatban volt.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
A cég tud az eddig elkészített tervekhez kapcsolódóan dolgozni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Amennyiben más észrevétel, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munkáról szóló
tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással 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
24/2016. (V. 24.) 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 2015. évi költségvetésének módosítása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Csákvári Önkormányzati Társulás és a Gondozási Központ és Idősek Otthonának 2015. évi költségvetés
határozatának meghozatalát, majd módosítását követően pótelőirányzatok érkeztek, valamint
átcsoportosításokat kellett végrehajtanunk, amelyek szükségessé teszi a határozat módosítását. A
módosítások átvezetése után a költségvetési módosított főösszegünk 164.757 Ft-ról 193.061 e Ft-ra
emelkedik, az emelkedés összege 28.304 e Ft.
A Pénzügyi és Költségvetési bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a Társulás 2015. évi költségvetésének
előterjesztés szerinti módosítását.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért a Társulás 2015. évi költségvetés módosításának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
25/2016. (V. 24.) határozata
a 2015. évi költségvetés módosításával egységes szerkezetben
(A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló részletes, mindenki megkapta, nem kívánom
kiegészíteni. Amennyiben kérdés, észrevétel van, a gazdálkodási irodavezető asszony válaszol.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja a Társulási Tanácsnak a Társulás 2015. évi
költségvetéséről szóló beszámoló elfogadását.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ha kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozati
javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
26/2016. (V. 24.) határozata
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
(A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak
és társulásoknak a zárszámadási rendelet/határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell nyújtania a Kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést. A Kincstár a Társulásra és intézményére
vonatkozó ellenőrzését elvégezte, az általuk készített jelentést a jogszabálynak megfelelően a zárszámadás
tervezetével együtt előterjesztésre került. Kérem, aki a jelentés megismerésével egyetért, kézfeltartással
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
27/2016. (V. 24.) határozata
Magyar Államkincstár 61/2015. számú ellenőrzési jelentésének megismeréséről
A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §. szerint végzett
ellenőrzés alapján készült 61/2015.számú jelentését megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
4./ Az összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A költségvetési szerv vezetője részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69.§ (2)
bekezdése előírja, hogy a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a
költségvetési szerv vezetője a felelős. A belső ellenőr a fenti szempontok figyelembevételével a Csákvári
Önkormányzati Társulás vonatkozásában elkészítette az éves összefoglaló jelentését.
Társulásunknál 2015. évben Kissné Leviczky Éva belső ellenőr végezte az ellenőrzési vizsgálatot
munkaterv szerinti.
A Társulási Tanács a vizsgálatról készült jelentést 2015. szeptemberében megtárgyalta és az előterjesztés
mellékleteként készült intézkedési tervet elfogadta. A belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentés
az előterjesztés melléklete.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a belső ellenőri jelentést.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ahogy le van itt írva, azt úgy kell csinálni. Elég sok minden le van írva.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért a belső ellenőri jelentés 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
28/2016. (V. 30.) határozata
a 2015. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentésről
A Csákvári Önkormányzati Társulás a 2015. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést elfogja.
Határidő: azonnal
Felelős: munkaszervezet vezetője
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Ügyrendi javaslatom lenne. Először a falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátásról szóló előterjesztést
javaslom megtárgyalni, majd pedig a Társulási Megállapodás módosítását, mert a falugondnoki
szolgálattal kapcsolatos változtatásokat érinthetik a Társulási Megállapodás módosítását.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki a javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 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
29/2016. (V. 30.) határozata
napirend sorrendjének megváltoztatásáról
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a munkaszervezet által meghívóban kiküldött
napirendek sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:
1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2./ A Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása
3./ A Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
4./ Az összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
5./ A falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátása
6./ A Társulási Megállapodás módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: munkaszervezet vezetője
5./ A falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátása
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Nem kívánom megismételni az előző üléseken elhangzottakat. Bodmér részéről márciusban érkezett jelzés,
hogy szeretnének kilépni a falugondnoki szolgálatból. Újbarok és Bodmér vesz részt a falugondnoki
szolgálat ellátásában, Csákvár fizetett szolgáltatásként veszi igénybe a buszt. A Társulási Megállapodásnak
külön melléklete a falugondnoki szolgálat ellátására vonatkozó megállapodás, mely 5 évre szól, 2018.
december 31-ig. Bodmér jelezte, hogy szeretné a megállapodást felmondani és kilépni a feladat-ellátásból.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Van egy határozott idejű szerződés. Marad a konszenzusos felmondás. Az egy dolog, hogy Bodmér úgy
döntött, hogy kilép, de ha ez a másik két településnek problémát jelent, akkor nem járható. Bodmér
kiválásához hozzá kell járulnia Újbaroknak és a Társulásnak is. Az egy dolog, hogy ki szeretnének válni,
de nem lehet a másik partnert lehetetlen helyzetbe hozni.
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Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Próbáltunk tárgyalni, de ha Bodmér kilép hatalmas költségek jelentkeznek, amiket Újbarok nem tud
vállalni. Próbáltunk Csákvárral tárgyalni, de nekik is van keretük, ők sem tudnak nagyobb költséget
vállalni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Polgármester úr említette, hogy voltak tárgyalások. Szeretném pontosítani, hogy Csákvár 1.400.000,- Ft-ért
vásárol szolgáltatást. Arra kaptam a testülettől felhatalmazást, hogy a tárgyalás során 1.700.000,- Ft
összegig tárgyalhatok. Így is van még 300.000,- Ft hiány, amin áll vagy bukik a szolgáltatás. Újbarok
egyeztetett a buszsofőrrel is, hiszen mondtam, hogy emberről is döntünk, nem csak a szolgáltatásról. A
buszsofőr jelezte, hogy nem tudja vállalni az átjárást Újbarokra.
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Ha Csákvár nem vásárol szolgáltatást, de innen indul a busz, akkor napi 80 km rezsi költsége jelentkezik
Újbaroknak ezért szeretné a busz telephelyét Szárra tenni és az üzemben tartását átkérni. Reggel is délután
is, vagy a sofőr egész nap ott marad. Nekünk szándékunk a sofőr tovább foglalkoztatása, ha beleegyezik. A
munkába járást 9,- Ft-os üzemanyag költséggel tudjuk segíteni. Ha azonban vissza kell jönni Csákvárra a
Móric majori járat miatt, azt nem tudjuk pluszba finanszírozni.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Mi van, ha a sofőr nem vállalja az átjárást? Ha Újbarok kéri a buszt és a Tanács odaadja, ki fogja ellátni a
feladatot?
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Akkor nekünk kell sofőrt találni. Be kell majd iskolázni a falugondnoki képzésre. Ha a telephely
módosítást elfogadja a Társulási Tanács és a sofőr nem vállalja az átjárást, ő fog felmondani.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A munkáltatónak joga van a munkavégzés helyét máshol kijelölni. Ha a munkavállaló nem tudja ezt
vállalni, és nincs közös megegyezés, akkor felmondás van a munkáltató részéről és végkielégítés jár. Ez a
sofőr esetében 1 havi bér összege bruttó 240.000,- Ft.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ez az összeg pedig már nagyjából az éves működési hiány összege.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ha Újbarok így szándékozik, Bodmér támogatja. Mi nem tartunk igényt a buszra, Bodmér mindenképpen
támogatja, hogy akár önállóan végezzék el a feladatot, akár a Társulás keretében. Bodmér és Újbarok
között konszenzus született. Újbarok polgármestere jelezte ezt a szándékot? Ez mögött testületi határozat is
van?
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Ha a telephelyet megkapja Újbarok ez végrehajtható.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A telephely működési engedély módosításával nem kérhető Szárra, ahhoz új működési engedélyre van
szükség, amely július 1-ig nem beszerezhető. Ha Újbarok január 1-től kér működési engedélyt, a Társulási
Tanácsnak dönteni kell, hogy a busz milyen feltételekkel adja át. A busz üzembentartói joga át kell, hogy
kerüljön, azonban az, hogy a Társulás tulajdonában lévő busszal önálló működési engedéllyel látja el a
feladatot olyan kérdéseket vet fel, amikre most nem tudom a választ.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Van a Csákvári Önkormányzati Társulás tulajdonában busz, amit üzemeltetésre átadott a Gondozási
Központ és Idősek Otthonának.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
El lehet kezdeni a működési engedély módosításának megkérését július 1-től, de nem egyik pillanatról a
másikra történik az engedélyezés. Vállalni kellene minden településnek, hogy a Társulási Megállapodás
módosítást elfogadtatja 1-2 héten belül. Csak akkor tudunk lépni. A működési engedély módosításához
szükséges a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása, amely tartalmazza, hogy Bodmér kilép a
feladat ellátásból. A telephely módosítás csak januártól jöhet szóba, most nem.
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Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
Zámolyon csütörtökön tartunk Képviselő-testületi ülést, addig kérem, hogy küldje át a munkaszervezet a
módosítást. 2018. december 31-el jár le a szerződés.
Visszacsatolnék, hogy a szerződés az egy olyan dolog, amit be kell tartani. Ha valaki kilép, a szerződésben
bent maradtaknak minden kárát meg kell fizetnie. Ha felmond a dolgozó, azért mond fel, mert a
szerződésből valaki kilépett és változtatni kell. Hatósági díjakkal, felmondási idővel, minden olyan plusz
költséggel megterhelhető Bodmér, ami plusz költségként jelentkezik a szerződés felmondásától 2018.
december 31-ig. Kiszámolták?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Igen. Azt is megnéztük, hogy vannak olyan szerződések, amik nem megfelelőek. A szerződés
megtámadható, és meg is fogjuk támadni, ha oda kerül a sor. Én úgy jöttem ide, hogy június 30-tól nem
kérjük a szolgáltatást. A többi meg majd alakul. Van egy szándék Újbarok részéről, miért ne támogatnánk?
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
A szerződésmódosítással kapcsolatos plusz költségeket vállalja-e Bodmér vagy elmegyünk olyan irányba,
hogy a szerződés jogszerűségét kezdjük el vitatni?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Előfordulhat.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Ebben az esetben nem fogjuk megszavazni a módosítást.
Bánszki István Zámoly Község polgármestere:
A határozatban nem szerepel, hogy Bodmér nem vállalja a plusz költségeket. A testület átgondolta? A
szerződést nem akkor kell megtámadni, mikor felbontom, hanem előtte, és utána bontom fel.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A testület megtárgyalta, ez a döntése, nem képviselhetek mást. Ha Újbaroknak ez a szándéka, ebben
támogatjuk. Jegyző asszony jelezte, Elnök úr, ha két település meg tud állapodni, mi az akadálya, hogy a
Csákvári Önkormányzati Társulás ne támogassa?
Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Újbarok nem fogja tudni ellátni a feladatot, mert nincs sofőr. Hiába adjuk oda a buszt, ha nincs sofőr. Itt
plusz költségek jelentkeznek, legyen jogosítványa, be kell iskoláztatni falugondnoki képzésre. Azt
mondtam polgármester úrnak, hogy ha a sofőr vállalja az átjárást, nem leszek akadálya ennek. Elég
kompromisszum készek voltunk, de a sofőr nem vállalta az átjárást, ez az ő döntése.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Az iskola két lehetőséget ajánlott fel a képzésre, hogy Győrbe vagy Miskolcra akar-e járni a munkavállaló.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Legyenek tételesen felsorolva a plusz költségek. Több százezer forintról beszélünk.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A szerződés módosításával kapcsolatban?
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ha elfogadjuk Bodmér kilépését, és átengedjük a buszt Újbaroknak, az összes adminisztratív kiadást
vállalnia kell Bodmérnak.
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
A sofőr nem tud átjárni.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A sofőr meg lett kérdezve előzetesen, azt mondta, hogy nincs lehetősége átjárni.
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Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Nincs felhatalmazásom, de mi történik akkor, ha marad a busz, de Bodmértól csak a rezsi km-t kérjük és
2018. december 31-ig marad. Addig vagy új szolgáltatást kell indítanunk, vagy buszt kell vennünk, hogy ne
milliókról beszéljünk, ha ez a helyzet alakul.
Bodmér félúton van Csákvár és Újbarok között. Csákvár csökkentette a hiányunkat, de ha Bodmér kiszáll
és Csákvár marad is, lesz rezsi kilométer, amit mi nem tudunk finanszírozni. Ez lehet, hogy kevesebb, mint
a sofőr végkielégítése, új sofőr beiskolázása, vagy akármi. Nekünk akkor addig saját buszt kell vennünk, de
ez most nem megy. Nem tudom azt mondani, hogy eddig fizettünk valamennyit, jövő hónaptól többet. Ezt
persze csak beszélgetés szinten.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Van olyan lehetőség, hogy nem kérjük a szolgáltatást, nem finanszírozzuk a hiányt, de bent maradunk a
szolgálatban. Még mindig egyszerűbb a két bevásárlói járat finanszírozása, mint most. Bent maradunk, nem
lépünk ki a szolgálatból, de nem kérünk szolgáltatást.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Ez nem korrekt, amit mond.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Ennek a busznak az üzemeltetése akkor volt korrekt, amikor a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulásnál sem Bodmér sem Újbarok nem járult hozzá. Sőt még utaskísérő is volt biztosítva. Ugyanezeket
a szolgáltatásokat ugyanezzel a normatívával megkaptuk.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Ki írta alá a szerződést?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Én írtam alá, jogász polgármester bíztató szavára, ígéretére. Lehet, hogy nem volt korrekt, de nem
finanszíroztunk hiányt, működött, volt utaskísérő. Újbarok tett hasonló lépéseket, mikor felmondta az
utaskísérőt. Hogy a hiány kevesebb legyen, tavaly volt rá példa, hogy nem vettük igénybe nyáron a
szolgáltatást. Ha tavaly lehetett, hogy nem vesszük igénybe a szolgáltatást, aki igénybe veszi, az azzal járó
hiányt fizesse.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Ilyen szolgáltatásnál vannak általános költségek is, a sofőr bére stb.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A normatívát Bodmérnak is adják. Megkapná Újbarok is, de mi úgy gondoljuk, hogy a gyerekek utaztatását
meg tudjuk oldani. A bevásárló járatot is havi 6.000,- Ft-ból el tudjuk látni. Ezt tovább nem akarom húzni.
Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:
Volt szüneteltetés a falugondnoki szolgálatsásban, mert iskola vagy óvoda szünet volt. Nálunk is
egyeztetve lett a szülőkkel, hogy ne kelljen a buszt üresen járatni, de a sofőr bérét akkor is ki kellett fizetni.
Mikor Újbarok a vásárlói járatot meg akarta szüntetni, akkor polgármester úr azt mondta, hogy a
szolgáltatás színvonalát csökkentjük ezzel. Maradtunk. Ez évi 400.000,- Ft. Ettől olcsóbban nem lehet
megoldani a feladatot akkor sem, ha volán busszal oldanánk meg, mert oda utaskísérő kell, amivel
drágábbra jönnénk ki.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Bodmér nem tudna bent maradni legalább a határidőig?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Bodmér végig korrekt volt. A megállapodás aláírásáról a jegyzőkönyvek meg vannak, Jegyző asszony tanú
rá. Nem úgy működik, ahogy akkor el lett mondva. Alá lett írva 5 évre, de van a szerződéssel is gond.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
A pályázatok esetében is kötelezettségek vannak.
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A falugondnoki szolgáltatás nem kötelező önkormányzati feladat, a pályázati kötelezettség már régen lejárt.
Úgy gondolom, hogy minden Társulásban ellátott feladat úgy jó, ha mindenkinek előnyös. Akkor érdemes
társulásban ellátni egy feladatot. Bodmérnak ez nem előnyös, nincs értelme.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:
Elég a 9 személyes busz? Olcsóbban jön ki Bodmér?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Bőven elég. A gyerekek utaztatását is meg tudom oldani. A volán buszon a 6 éven aluliak utaztatása
ingyenes. Kísérő kell csak, 200 km-en 10 literes fogyasztással számolva 28.000,- Ft a költség. Fent kell
tartani a járatot, de sokkal több feladattal, mint az a szolgáltatás, amit most tartunk fent hiányt
finanszírozva. A normatívás a központi költségvetésből megkapjuk.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Milyen szolgáltatásra lenne még szüksége Bodmérnak?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Bármilyen más szolgáltatást térítés ellenében tudok csak igénybe venni. A nyugdíjasoknak mikor kértük a
falugondnoki buszt, olyan tetemes összeg jött ki, hogy inkább nem jönnek át, nem veszik igénybe. El
tudjuk képzelni, hogy beleülnek a buszba, egyik hónapban ez megy vele, másikban az. A falugondnoki
szolgálattal ezt nem tudjuk megoldani. A településen élők kulturális életét tudnánk ezzel biztosítani, ez még
beleférne a falugondnoki szolgálatba, ha önálló lenne. Bodmér zsák falu, minden szolgáltatástól el vagyunk
zárva.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A busz költségeit még az előző tanács szavazta meg. Nekem ahhoz semmi közöm. A múlt héten is kérték
volna a buszt, de mikor megtudták, hogy 150.000,- Ft lenne a díj, nem kérték.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
A bevétel szerző kilométer díj megállapítás helyett a kiadás csökkentés irányába nem tudtunk áttérni. A
civil szervezeteknek nagy segítség lenne, ha a plusz időben, mikor fizetjük a dolgozót de nincs intenzív
munkavégzés vállalna a busz járatokat. Javaslatot még ilyesmire nem tettünk, hogy a hiányfinanszírozást
másként oldanánk meg. A civileknek csak az üzemanyagot kellene megfizetniük. 200-300.000,- Ft a fix
hiány, és a szolgáltatási színvonal emeléséről lehetne beszélgetni.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Mennyi az előirányzott hiány erre az évre a falugondnoki buszra?
Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi iroda vezető:
1 millió forint fölött van. Megnézem. A 2015. évi tényleges hiány 700.000,- Ft volt.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
A 2016. évre prognosztizált hiány 1 millió forint fölött van, ne vezessük félre a tagokat.
dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:
Konszenzus nem látszik, javaslom, hogy lépjünk tovább.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Még talán azt el tudom érni, hogy megváltoztassa a testület a döntését, hogy a szolgálatból nem lép ki, de
nem kéri a szolgáltatást és nem fizet hiányt. Azért, hogy Újbaroknak ne legyen tovább terhelve a
költségvetése bent maradunk az ellátásban. Egy normatíva van amit a Csákvári Önkormányzati Társulás
igényel.
Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:
Ha Bodmér bent marad, akkor nem lehet új szolgálatot indítani.
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Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Akkor maradunk, ellátjuk a feladatot, a költségvetésünkből vállalunk dolgokat és lehet, hogy lesznek
támogatóink is.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ki fogja a hiányt finanszírozni?
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Mi nem fogjuk azért finanszírozni, hogy jó legyen Csákvárnak.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Ne keverjük bele Csákvárt. Korábban kellett volna magasabb km díjat megállapítani és akkor Csákvár
eldöntötte volna, hogy kéri-e a szolgáltatást vagy nem. A jelenleg meghatározott 230 Ft/ km árnál a
felajánlott 1.700 000 Ft - lényegesen magasabb, ennél tovább nem tudunk elmenni, mert a fölött már piaci
alapon megkapjuk a szolgáltatást.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Azt is próbáltam. Megköttetett az a szerződés, hogy ebből Csákvárnak legyen közel 2 millió forint
megtakarítása. Meg lettünk vezetve, belementünk. Hülyék voltunk, de nem isszuk tovább a levét. Ebből
nekünk ki kell lépni, illetve, ha úgy gondolják, június 30-tól nem kérünk szolgáltatást. A szolgálatban bent
maradunk, de aki a szolgáltatást igénybe veszi, fizesse a hiányt. Magunknak nem akarunk rosszat.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Maguknak nem akarnak rosszat. Miért kell azért szidni egy települést, mert a szabott áron megvásárolta
Csákvár a szolgáltatást? Ha nem vette volna meg a szolgáltatást, akkor a két település még több hiányon
osztozhatna. Mikor a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás feloszlott, mind a 9 település
fizette a Bodmér és Újbarok által felhalmozott hiányt.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Abból a 400 millió vagyonból, ami megmaradt, azok is megkapták a hozzájárulást, akik abban a feladat
ellátásban nem vettek részt.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
A falugondnoki szolgálat hiány finanszírozásáról beszélek most. Mikor a szolgáltatás átkerül ide, mind a 9
település finanszírozta a hiányt. Valóban volt olyan kijelentése a képviselő úrnak, hogy nem kell, nem is
fizetett a két település, de aztán mind a 9 település fizette a felhalmozott hiányt.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A Társulási Tanácsnak dönteni kell. Bodmér a Csákvári Önkormányzati Társuláshoz és Újbarokhoz fordult
a kilépéssel. Ismerve a kérdésben Bodmér és Újbarok határozatát és látva, hogy nincs mindenki számára
megfelelő megoldás a Társulás Tanács nem járul hozzá a feladat ellátási megállapodás felmondásához.
Minden megy tovább, ahogy eddig. A testületek tárgyalni fogják.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Társulási Tanács nem járul hozzá a falugondnoki szolgálat ellátásáról
szóló megállapodás felmondásához, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
30/2016. (V. 24.) határozata
a falugondnoki szolgálat jövőbeni ellátása
A Csákvári Önkormányzati Tárulás Társulási Tanácsa megismerte Bodmér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a falugondnoki feladatellátás 2016. június 30-ával történő felmondásáról szóló
41/2016. (IV. 18.) határozatában foglaltakat, továbbá a feladat ellátásban részt vevő Újbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2016. (IV. 28.) határozatát, amelyben kimondja, hogy az
egyoldalú felmondást nem fogadja el jogszerűnek és kéri a 2013. december 30-án kötött, falugondnoki
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szolgáltatásra vonatkozó, Bodmér Község Önkormányzata, Újbarok Község Önkormányzata és a Csákvári
Önkormányzati Társulás által aláírt feladat ellátási megállapodásban foglaltak szerint az öt éves fenntartási
kötelezettség betartását.
Megismerte Újbarok község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016. (V.23.) határozatát,
amelyben kéri a Társulást, hogy a falugondnoki busz telephelyéül Szárt jelölje meg, és annak
megvalósulása esetén hozzájárul a feladat ellátási megállapodás módosításához, továbbá a jegyző azon
tájékoztatását, hogy a szári telephely meghatározása működési engedély módosítással nem megvalósítható,
ahhoz új működési engedélyt kell kérni, amely július 1-jéig nem beszerezhető.
A Csákvári Önkormányzati Társulás a falugondnoki feladatellátás 2016. július 1-jétől történő közös
megegyezéssel történő felmondását nem támogatja tekintettel arra, hogy a feladatellátásban részt vevő
önkormányzatok között jelen állapot szerint közös megegyezés nem született és a többlethiányt Újbarok
felvállalni nem tudja.
Felelős: társulás elnöke
Határidő: azonnal
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Szeretném kérni ennek a napirendi pontnak jegyzőkönyvi kivonatát, hogy a testületi ülésen tárgyalni
tudjunk róla.
6./ A Társulási Megállapodás módosítása
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítása elsősorban azért
vált szükségessé, mert Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2015. (XII. 14.)
önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Társulási Megállapodás XIV. 1. pontjában foglaltak
szerint 2016. június 30. napjával a Társulásból kiválik. Ezt a döntést a Csákvári Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 64/2015. (XII. 18.) határozatával tudomásul vette és felkérte a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt a Társulási Megállapodás módosításának
előkészítésére.
E napirend keretében szükséges dönteni a III. számú módosítást tartalmazó megállapodás, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodás jóváhagyásáról. Ezek a dokumentumok,
valamint a tagönkormányzatok és a Tanács elfogadó testületi határozatai és a változásbejelentő
formanyomtatvány kerülnek megküldésre a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának a
törzskönyvi adatok módosítása érdekében.
Illés Szabolcs Csákvár Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke:
Kérem, aki egyetért a Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti módosításával, kézfeltartással jelezze.
A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
31/2016. (V. 24.) határozata
a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. számú módosításának
jóváhagyásáról
1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítását
tartalmazó Megállapodást, továbbá a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.
2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy gondoskodjon az
1. pont szerinti megállapodás-módosítás és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tagönkormányzatok
részére, jóváhagyásra történő megküldéséről, majd pedig a törzskönyvi nyilvántartás módosításához
szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg.
Felelős: a társulás elnöke
Határidő: 1. pont – azonnal
2. pont – azonnal, illetőleg a tagönkormányzatok képviselő-testületei döntésének
beérkezését követően azonnal
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1. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. számú módosításáról
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Csákberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szár Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete és Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Felek) a
Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítják, mely a III. számú módosítás:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt
felhatalmazás alapján Felek között 2013. június 12-én Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás jött létre.
2. Felek a Megállapodás I/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A jelen Megállapodásban:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Állandó lakosságszáma
2014. január 1-jei állapot szerint:
255

Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
képviseli: Balogh István László polgármester
Csákberény Község Önkormányzata
székhelye: Csákberény, Hősök tere 41.
képviseli: Dr. Vécsei László Vilmos polgármester
Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: Csákvár, Szabadság tér 9.
képviseli: Illés Szabolcs polgármester
Gánt Község Önkormányzata
székhelye: Gánt, Hegyalja u. 25.
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester
Pátka Község Önkormányzata
székhelye: Pátka, Vak Bottyán tér 4.
képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester
Újbarok Község Önkormányzata
székhelye: Újbarok, Fő u. 33.
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester
Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
képviseli: Sztányi István polgármester
Zámoly Község Önkormányzata
székhelye: Zámoly, Kossuth u. 43.
képviseli: Bánszki István György polgármester”

1215

5249

831

1695

424

910

2330

3. Felek a Megállapodás bevezetőjében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény címét
pontosítják.
4. Felek a Megállapodás I/4. pontjában az „1.1.-1.9.” szövegrészt „1.1.-1.8.” szövegrészre módosítják.
5. Felek a Megállapodás I/5.3. alpontjában és V/3. pontjában az „58300031-14500235” szövegrészt
„11736020-15804109” szövegrészre módosítják.
6. Felek a Megállapodás I/5.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A Társulás szakágazati besorolása:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai”
7. Felek a Megállapodás III/3.1. és IV/11.1. alpontjában a „kistérség” szövegrészt „térség” szövegrészre
módosítják.
8. Felek a Megállapodás III/5.1. és III/5.3. alpontjában az „1. pontban” szövegrészt az „I/1. pontban”
szövegrészre módosítják.
9. Felek a Megállapodás V/1.3. alpontjában „2013. évi” szövegrészt „hatályos” szövegrészre módosítják.
10. Felek a Megállapodás V/3. pontjában az „1. pont” szövegrészt „V/1. pont” szövegrészre módosítják.
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11. Felek a Megállapodás V/3. pontjában a „Ptk. 301/A. §-ában” szövegrészt „Ptk. 6:48. §-ában”
szövegrészre módosítják.
12. Felek a Megállapodás V/5. pontjában a „3. pont” szövegrészt „V/3. pont” szövegrészre módosítják.
13. Felek a Megállapodás V/15.5. alpontjában a „Csákvár Város Önkormányzata Jegyzője” szövegrészt a
„Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” szövegrészre módosítják.
14. Felek a Megállapodás IX/3. és IX/4. pontjában „az 1. és 2. pontban” szövegrészt „a IX/1. és IX/2.
pontban” szövegrészre módosítják.
15. Felek a Megállapodás X/2. pontjában „az 1.1. -1.4. pontban” szövegrészt „a X/1.1. -1.4. pontban”
szövegrészre módosítják.
16. Felek a Megállapodás X/3.4. alpontjában „a 3.1. -3.3. pontban” szövegrészt „a X/3.1. -3.3. pontban”
szövegrészre módosítják.
17. Felek a Megállapodás X/4.5. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.5 Az Intézmény alaptevékenységi köre:
Megnevezés
kormányzati
funkció
4.5.1. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104042
4.5.2. Házi segítségnyújtás
107052
4.5.3. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102023
4.5.4. Idősek nappali ellátása
102031
4.5.5. Szociális étkeztetés
107051
4.5.6. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041231
4.5.7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041233
18. Felek a Megállapodás X/4.6.6. alpontjában a „4.6.5 pont” szövegrészt „X/4.6.5. pont” szövegrészre
módosítják.
19. Felek a Megállapodás X/4.6.8. alpontjában a „4.3.1.-4.3.3. pontjában” szövegrészt mindkét esetben
„X/4.3.1.-4.3.3. pontjában” szövegrészre módosítják.
20. Felek a Megállapodás X/4.6.11. alpontjában a „4.6.9 és 4.6.10. pontban” szövegrészt „X/4.6.9. és
X/4.6.10. pontban” szövegrészre módosítják.
21. Felek a Megállapodás X/4.10.4. alpontjában a „4.10.2. pontban” szövegrészt „X/4.10.2. pontban”
szövegrészre módosítják.
22. Felek a Megállapodás XI., XII., XIV. és XV. alcímét formai szempontból egységesítik.
23. Felek a Megállapodás XIV/4.2. alpontjában „Az 4.1. pont” szövegrészt „A XIV/4.1. pont” szövegrészre
módosítják.
24. Felek a Megállapodás XIV/5. pontjában „4. pont” szövegrészt „XIV/4. pont” szövegrészre módosítják.
25. Felek a Megállapodást az alábbi XVI/9. ponttal egészítik ki és a XVI. alcím pontjainak számozása
ennek megfelelően változik:
„9. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2016. július 1. napján lép hatályba.”
26. Felek a Megállapodást az alábbi XVI/13. ponttal egészítik ki:
„13. A Társulási Megállapodás III. számú módosítását

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016.(……..) számú,


Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016.(……) számú,



Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……) számú,



Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(…….) számú,



Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……..) számú,



Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. (……) számú,



Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016. (……..) számú,



Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. (…….) számú,



Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……..) számú

határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.”
27. Felek a Megállapodás záró mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„Az I. számú, a II. és a III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a
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társult Önkormányzatok Képviselő-testületei fenti döntései alapján a polgármesterek, mint önkormányzati
akarattal teljeséggel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.”
28. Felek megállapodnak abban, hogy Zámoly polgármesterének nevét a Társulási Megállapodásban a
törzskönyvi nyilvántartás adataival összhangban, így a „Bánszki István” szövegrészt „Bánszki István
György” szövegrészre módosítják.
29. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen módosító megállapodás
1. számú melléklete lép.
30. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 2. számú melléklete helyébe jelen módosító megállapodás
2. számú melléklete lép.
31. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 5. számú melléklete helyébe jelen módosító megállapodás
3. számú melléklete lép.
32. Jelen módosító megállapodás 2016. július 1. napján lép hatályba.
33. Felek a Társulási Megállapodást úgy módosítják, hogy az aláírók közül törlik Szár Község
Önkormányzatának képviselőjét, tekintettel a település Társulásból történő kilépésére.
34. A képviselő-testületek a Társulási Megállapodást jelen megállapodásban megjelölt határozataikkal
jóváhagyták.
35. A Társulási Megállapodás-módosítást a polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.
36. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényben és
hatályban maradnak.
Kelt: Csákvár, 2016 …………

Csákvár Város
Önkormányzata
/: Illés Szabolcs :/
polgármester

Csákberény Község
Önkormányzata
/: dr. Vécsei László Vilmos :/
polgármester

Pátka Község
Önkormányzata
/: Nagy Dániel :/
polgármester

Zámoly Község
Önkormányzata
/: Bánszki István :/
polgármester

Vértesboglár Község
Önkormányzata
/: Sztányi István :/
polgármester

Újbarok Község
Önkormányzata
/: Schnobl Ferenc :/
polgármester

Gánt Község
Önkormányzata
/: Spergelné Rádl Ibolya :/
polgármester

Bodmér Község
Önkormányzata
/: Balogh István :/
polgármester

Szár Község
Önkormányzata
/: Moharos Péter :/
polgármester
Záradék:
A Társulási Megállapodás XVI/10-13. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a Társulási
Megállapodás módosításait és a módosításokkal egységes szerkezet foglalt Megállapodást tartalmazzák,
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melynek Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő aláírására a polgármesterek felhatalmazással
rendelkeznek.
Csákvár, 2016. ………………………….
/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Dosztály Csaba :/
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Kovácsné Szabó Erika :/
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

…..

/: dr. Riegelman Henrik:/
Szári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője



Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 94/2015.(XII. 14.) számú,



Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 197/2015.(XII. 11.) számú,



Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 176/2015.(XII. 16.) számú,



Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 255/2015.(XII. 10.) számú,



Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 397/2015.(XII. 15.) számú,



Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 169/2015.(XII. 14.) számú,



Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 126/2015.(XII. 15.) számú,



Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 179/2015.(XII. 14.) számú,



Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 162/2015.(XII. 18.) számú,

határozatával fogadta el,

1. számú melléklet
(a Csákvári Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás
III. számú módosításáról szóló
megállapodáshoz)
Társulási megállapodás
1. számú melléklete
______________________________________________________________
A Csákvári Önkormányzati Társulás tagjainak költségvetési hozzájárulása a Központi Statisztikai Hivatal
előző év január 1-jei lakosságszám arányainak figyelembe vételével oszlik meg.

2. számú melléklet
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(a Csákvári Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás
III. számú módosításáról szóló
megállapodáshoz)
Társulási megállapodás
2. számú melléklete

_______________________________________________________________
Csákvári Önkormányzati Társulás kormányzati funkció szerinti tevékenységei:

Száma
011130
041231
041233
051050
072112
074031
081045
082042
082043
102023
102031
104042
107051
107052
107055

Megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3. számú melléklet
(a Csákvári Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás
III. számú módosításáról szóló
megállapodáshoz)
Társulási megállapodás
5. számú melléklete
A belső ellenőrzés közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok
1.) Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
2.) Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
3.) Gánt Község Önkormányzata
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Gánt, Hegyalja u. 25.
4.) Pátka Község Önkormányzata
Pátka, Vak Bottyán tér 4.
5.) Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
6.) Zámoly Község Önkormányzata
Zámoly, Kossuth u. 43
2. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról
a 2013. július 1-jei hatályú I. számú, a 2016. január 1-jétől hatályos II. számú és a 2016. július 1-jétől
hatályos III. számú módosítással egységes szerkezetben
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abba, a települések
lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind
magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb
és optimálisabb felhasználása, valamint a települések együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében –
alább nevezett önkormányzatai egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján Társulási Megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel:

I.
Általános rendelkezések
A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és a települések lakosságszáma
1.

A jelen Megállapodásban:
Állandó lakosságszáma
2014. január 1-jei állapot szerint:
1.1.

Bodmér Község Önkormányzata
székhelye: Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
képviseli: Balogh István László polgármester

1.2.

Csákberény Község Önkormányzata
székhelye: Csákberény, Hősök tere 41.
képviseli: Dr. Vécsei László Vilmos polgármester

1215

1.3.

Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: Csákvár, Szabadság tér 9.
képviseli: Illés Szabolcs polgármester

5249

1.4.

Gánt Község Önkormányzata
székhelye: Gánt, Hegyalja u. 25.
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

1.5.

Pátka Község Önkormányzata
székhelye: Pátka, Vak Bottyán tér 4.
képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester

1.6.

Újbarok Község Önkormányzata
székhelye: Újbarok, Fő u. 33.
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester
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255

831

1695

424

1.7.

Vértesboglár Község Önkormányzata
székhelye: Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
képviseli: Sztányi István polgármester

1.8.

Zámoly Község Önkormányzata
székhelye: Zámoly, Kossuth u. 43.
képviseli: Bánszki István György polgármester

910

2330

létrehozzák a Csákvári Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulást).
Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó.
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.

A Társulás neve: Csákvári Önkormányzati Társulás.

3.

A Társulás székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

4.

A Társulás működési területe: az 1.1.-1.8. pontban szereplő önkormányzatok közigazgatási területe.

5.

A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy.
5.1. Gazdálkodására a költségvetési szerv működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
5.2. A Társulás adószáma: 15804109-2-07
5.3. A Társulás pénzintézeti számlaszáma: 11736020-15804109
5.4. A Társulás szakágazati besorolása:
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
5.5. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a 2. számú melléklet rögzíti.
5.6. A Társulás, és annak keretében a Társulás által fenntartott Intézmény költségvetését a Társulási
Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
5.7. A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás összegét az
V/3., IX/7. és a X/4.6.11. pontokban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.
5.8. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján gondoskodik a Társulás költségvetésének
végrehajtásáról.
5.9. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg

vagyoni hozzájárulásának mértékét.
6.

A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a Csákvári
Önkormányzati Társulás körbefutó felirattal, 3 darab.

7.

A Társulás képviseletét:

8.

A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Csákvár Város Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

9.

A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint működik.

a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke,
mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja
el.
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II.
A Társulás célja
A Társulás elsődleges célja: a térségi célok meghatározása és megvalósítása az artikulált és összehangolt
települési érdekek alapján, hozzájárulva a versenyképesség és az életminőség javításához.
Ennek érdekében a térség köz- és magánszereplői közötti együttműködés fórumainak megteremtésével, a
párbeszéd és az érdekegyeztetés fenntartásaival a térségben lévő kreativitás felszínre hozásával, az
együttműködés előremozdításával horizontális kommunikációt, a térség érdekeinek képviseletével,
közvetítésével a települési, megyei, regionális, központi szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való
egyeztetésével vertikális kommunikációt végez.
A versenyképesség és az életminőség javítása érdekében vezető szerepet vállal, érdekegyeztető, kooperáló
és forrásszervező funkciót tölt be a térségi politika kialakításában.

III.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök, a feladatellátás módja.
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök felsorolását jelen fejezet, a részt vevő Önkormányzatok
felsorolását a Megállapodás 3.-8. sz. mellékletei tartalmazzák.
1.

Település üzemeltetési feladatok:

2.

Közszolgáltatási feladatellátás:
2.1. A hatályos jogi szabályozás szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátása.
2.3. A Társulás szervezi és koordinálja a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993.
évi III. tv. 57.§ (1) bekezdésében meghatározott nappali ellátás szociális alapszolgáltatási
feladatokat- azokon a településeken, amelyeken a szociális alapellátásokat, avagy azok egy részét
– önállóan nem tudják ellátni. A Társulás továbbá a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmény útján gondoskodik az idősek
ellátásáról.
2.3.1.
2.3.2.

A Társulás a 4. számú mellékletében megnevezett tagjai közigazgatási területén szervezi
a házi segítségnyújtást, családsegítést.
A Társulás a 4/A számú mellékletében megnevezett tagjai tekintetében az Idősek
Otthona által nyújtott ellátásokat biztosítja.

2.4. A Társulás szervezi, koordinálja és üzemelteti a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”
szóló 1993. évi III. tv. 60.§ (6) bekezdésében meghatározott Falugondnoki és tanyagondnoki
szolgáltatást Bodmér és Újbarok településeken.
2.5. A Társulás a 254/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 4.§. (1), (4) bekezdés alapján megnyert
közösségi autóbuszt üzemben tartja. A Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás által pályázaton elnyert közösségi autóbusszal személyszállítási szolgáltatást végez,
annak üzemben tartása mellett.
3.

Közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
3.1. A térségben működő rendőrségi szervekkel való folyamatos kapcsolattartás a közrend és a
közbiztonság helyzetét illetően.
3.2. Összehangolja a rendőrségi és az önkormányzati szervek tevékenységét, különösen a helyi
közbiztonságot érintő kérdésekben.
3.3. A Társulás tagjai közösen együttműködve részt vesznek pályázatfigyelő és pályázatkészítő
feladatokkal a közbiztonságot szolgáló anyagi eszközök biztosításában.
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3.4. Szakmai és nyílt napok tartása – a rendőrséggel együttműködve – a lakosság széleskörű
felkészítése, az áldozattá válás megelőzése és a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos igényei
felmérése céljából.
4.

Szabadidős és sporttevékenység:
A Társulás támogatja, megszervezi és koordinálja, valamint együttműködik a szabadidős és
sporttevékenységi feladatok széles partnerségre épülő programok megvalósításában.

5.

Idegenforgalom és turizmusfejlesztési feladatok:
5.1. Az I/1. pontban szereplő önkormányzatok közigazgatási területének idegenforgalmi értékeit
megjelenítő közös kiadványok megjelenésének elősegítése.
5.2. Idegenforgalmi, turisztikai közös rendezvényeket szervezhet, koordinálhat.
5.3. Pályázatokat nyújthat be az I/1. pontban szereplő önkormányzatok közigazgatási területére
turisztikai és idegenforgalmi értékeinek megőrzésére.

6.

Könyvtári feladatellátás:
6.1. A Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely biztosítását
vállaló települési önkormányzatok számára biztosítja a könyvtári szolgáltatások szervezését,
szolgáltató helyek megvalósítását.
6.2. A mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok listáját a 3. számú melléklet
tartalmazza.

7.

Gyepmesteri feladatok ellátásának koordinálása.

8.

Közművelődési feladatok szervezése

9.

Védőnői szolgálat fenntartása, szervezése.

10. Orvosi ügyelet fenntartása, szervezése.
11. Közös munkaprogramok szervezése, lebonyolítása.
12. Egyéb, a tagok érdekében végzett feladatok, tevékenységek
12.1. A tagok önkormányzati hivatalainak történő segítségnyújtás érdekében a munkaszervezet
pályázatírási, pályázatfigyelési, valamint jogszabálykövetési feladatokat lát el.
12.2. A Társulás a tag önkormányzatok számára előnyös ügyvédi, illetve könyvvizsgálói keret
megállapodásokat köthet, nem kizárólagos jelleggel.
12.3. A Társulás közös települési főépítészi megbízást adhat a jogszabályban meghatározott feladatok
ellátására.
13. A Társulás e Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos
bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabályváltozások folytán kötelezővé váló feladatokra.

IV.
A Társulás szervezete
A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei
1.

A Társulás szervei:
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1.1. a Társulási Tanács,
1.2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
1.3. az elnök és alelnök.
2.

A Társulás közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

3.

A Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselő-testületek a
Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.

4.

3.1.

A delegált tag akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő
alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester helyettesítésének
rendjéről szóló döntésben meghatározott képviselő-testületi tag.

3.2.

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak
a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a
résztvevő helyettesnek – közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt – eseti
meghatalmazással kell rendelkeznie.

A Társulási Tanács kizárólagos feladata, hatásköre:
4.1.

a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,

4.2.

a költségviselés arányának megállapítása,

4.3.

a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,

4.4.

A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, költségvetési szerv fenntartói
jogának átadás-átvétele.

4.5.

A Társulás által fenntartott költségvetési szervek – intézmények - vezetői álláshelyére pályázati
felhívás közzététele, a vezető megbízása, a vezetői megbízással egyidejű illetményének
megállapítása, megbízásának visszavonása.

4.6.

Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, – a vonatkozó pénzügyi és
jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányítói jogkörben hozandó döntések.

4.7.

A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös feladatellátást
szolgáló ellátási szerződés, köznevelési megállapodás, egyéb polgári jogi szerződés megkötése.

4.8.

A Társulás vagyonáról rendelkezés.

4.9.

Pályázatok benyújtásáról döntés.

ágazati

4.10. Szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés.
4.11. A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása.
4.12. A tag kizárásáról döntés.

5.

A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását.
5.1.

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere hívja
össze.

5.2.

A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, alelnökét, a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait; az alakuló, avagy az azt követő első ülésen
elfogadja: a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát.
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6.

A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza meg. A Társulási Tanács minden tagjának egy
szavazata van.

7.

A Társulást az elnök akadályoztatása esetében az alelnöke - együttes akadályoztatás esetén a korelnök
– képviseli, és látja el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

8.

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Mötv. által meghatározott esetekben azzal, hogy a
Társulási Tanács évente legalább négy alkalommal ülésezik.
A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének – legalább 3 tagjának – a Társulás
bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának indokát
tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének meghatározásával.

9.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint felével rendelkező, azaz 5
tag jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

10. Az egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a
javaslatot elutasította.
A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához legalább 5 tag igen szavazata szükséges,
amely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét,
melynek hiányában a Társulási Tanács a döntést elutasította.
11. Minősített többség szükséges:
11.1. a térség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – társulási pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, továbbá a
Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a zárszámadás elfogadásához,
11.2. zárt ülés elrendeléséhez,
11.3. a Társulás feladat- és hatáskörének ellátására szolgáló költségvetési intézmény, gazdálkodó
szerv alapításához, vezetőinek kinevezéséhez, intézmény fenntartói jogának átadás-átvételéhez.
11.4. a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása,
11.5. A tag kizárásáról döntéshez és
11.6. abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz.
12. A Társulási Tanács döntését az ülésen nyílt szavazással hozza meg.

12.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:


a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének – azaz három tagjának - indítványára,



továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs helye név
szerinti szavazásnak:


bizottság létszáma és összetétele,



avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.
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12.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 12.6. pontban meghatározott ügyekben.
12.3. A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti és
Működési Szabályzat rendelkezik.
12.4. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a
szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja
kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.
12.5. A Tanács ülése nyilvános.
A Társulási Tanács ülésein a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek
részt.
12.6. A Társulási Tanács:
12.6.1.

zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

12.6.2.

zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

12.6.3.

zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

12.6.4.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében
meghatározott további személyek lehetnek jelen.

13. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke:
A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel tagjai sorából az önkormányzati választási
ciklus időtartamára elnököt, alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja
javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
14. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke,
s a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző írja alá.
A jegyzőkönyv elkészítéséről, és a Kormányhivatalhoz 15 napon belül történő felterjesztéséről a
jegyző gondoskodik.
14.1. A jegyzőkönyvre az Mötv.-nek a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó
52. § (1) bekezdésében meghatározott szabályait kell alkalmazni.
14.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
15. A Társulás a munkaszervezeti feladatait – a döntések előkészítését, végrehajtását, szervezését – a
Társulás székhelye Önkormányzati Hivatala: a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal – melynek
székhelye: Csákvár, Szabadság tér 9. sz. – látja el.
15.1. A Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
15.1.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása.
15.1.2. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása.
15.1.3. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
- A Társulás és költségvetési szerve(i) költségvetési tervezetének, zárszámadás
tervezetének előkészítése.
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- Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése.
- A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése
a közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett
Önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé.
- Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának elszámolása a tagi
Önkormányzatok felé.
- Az intézmények fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az
állami költségvetési hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, valamint
létszám elszámolások) elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett
önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.
- Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának, illetve
pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.
15.2. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás pénzügyi
ellenjegyzésére a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – továbbiakban: Jegyző – által írásban
kijelölt ezen pénzügyi tevékenység végzésére szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő(k)
jogosult(ak).
15.3. A Társulási Tanács, Csákvár Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Közös Önkormányzati Hivatal „Megállapodás” keretében rögzítik:
15.3.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők,.
15.3.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a felek
felülvizsgálnak, s közösen módosítanak.
15.4. A Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához szükséges működési
költségeket a Társulás tagjai feladat arányosan, azon belül pedig lakosságszám arányosan
viselik a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében, valamint 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 9.
számú mellékletében foglaltak szerint.
15.5. A Közös Önkormányzati Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó –
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
gyakorolja.
A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek),
melyről – s a változásairól – a Tanács tagjait tájékoztatja.
15.6. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a
Közös Önkormányzati Hivatal részére biztosítja.
16. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett
tevékenységükről, közmeghallgatáson a településük lakosságát tájékoztatják.
17. A 3 tagú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és tagjait saját sorából a Társulási Tanács
választja, melynek feladata különösen
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

A Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az ellenőrzése.
A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata.
A tagsági díj befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése.
A Társulás gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak történő
beszámolás.

18. A Társulási Tanács a kistérség sajátos feladatainak szervezésére a Társulás ideiglenes munkacsoportot
hozhat létre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a Társulási Tanácsnak nem tagjai.
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19. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:
19.1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője megbízása, annak visszavonása,
összeférhetetlensége megállapítása.
19.2. A helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartói, alapítói és irányító szervi jogkörének
gyakorlása az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által
megállapított körben.
19.3. Az Sztv., a Gyvt. és az Eütv. mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányító
szervi jogkörbe tartozó ügyekben való döntés.
20. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a szervezeti és működési szabályzatában a
Társulási Tanács állapítja meg.
21. A szervezeti és működési szabályzat nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási
Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.

V.
A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje
1. A Magyarország költségvetéséről szóló törvényben az állami feladatfinanszírozás megállapításánál
figyelembe vett lakosságszám aránya a Társulás működési hozzájárulás arányával egyezik meg. A
Társulási működési hozzájárulás - a tagdíj - arányát a Társulási Megállapodás 1. számú melléklete
tartalmazza.
A Társulás tagja a Társulás keretében ellátott közszolgáltatások során az állami költségvetési, avagy
OEP finanszírozás által nem fedezett további költségeket viselni köteles a IX. – X. Fejezetben
részletezettek szerint, a további feladatok végzése során keletkezett költségek tekintetében pedig közös
feladatellátási hozzájárulásként.
1.1.

A Társulás az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
„számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint gazdálkodik.

1.2.

A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magában a munkaszervezeti feladatok
ellátására vonatkozó költségvetési összeget, melynek fedezetét a tagdíj biztosítja.

1.3.

Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a hatályos állami
költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás I/8. pontjában kijelölt székhely
Önkormányzata jogosult.
1.3.1. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás
Társulási Tanácsa által meghatározottak szerint történik.
1.3.2. A székhely Önkormányzat az igényelt állami költségvetési támogatás kincstári
ütemezés szerint folyósított összegét annak megérkezését követő 5 banki napon belül a
Társulás pénzintézeti számlájára átutalja.

2.

A Tanács a társulási hozzájárulások mértékét minden évben a Magyarország költségvetéséről szóló
törvény elfogadását követő 30 napon belül állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás
vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a
pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.

3.

Az V/1. pont szerinti megállapított társulási hozzájárulást – a tagdíjat -, továbbá a feladatellátási
hozzájárulást átutalással, minden negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni a Társulásnak a 1173602015804109 számú számlájára. Késedelmes teljesítés esetén a Ptk. 6:48. §-ában foglalt mértékű
késedelmi kamattal növelt hozzájárulás fizetendő.
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3.1.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy az V/1., IX/7. és X/4.6.11. pont szerinti pénzügyi
hozzájárulást nem teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a
Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési
póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács egyedi döntése alapján
hajtható végre a hozzájárulás teljesítése, az eljárás valamennyi költsége az adós
Önkormányzatot terheli.

3.2.

A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a
számlavezető pénzintézetüknek a Csákvári Önkormányzati Társulás megnevezését,
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal,
hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják
vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke
részére átadni. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon
belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének a Csákvári
Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk
fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza.

4.

Amennyiben nem teljes körű, hanem csak „mikrokörzeti” szintű feladatellátásra kerül sor úgy ezen
feladatellátásról és ennek költségviselése módjáról a tagok külön állapodnak meg. A megállapodásról
a Társulási Tanácsot tájékoztatják.

5.

A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a Társulási Tanács végzi, és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal a pénzforgalmat a V/3. pontban nevesített számlán kezeli. A
pénzfelhasználásról a Közös Önkormányzati Hivatal év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra
tárgyévet követően, legkésőbb március 31-ig előterjesztést készít a Társulási Tanács részére.

VI.
A Társulás vagyona
1. A Társulás vagyonát képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén
keletkezett materiális és immateriális vagyon.
2.

A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
2.1.

A társult önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott vagyon, továbbá a működés során
keletkezett vagyon a Társulás tulajdona.
A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

2.2.

A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk – annak hiányában lakosságszám - arányában illeti meg.

2.3.

A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével járnak
el:
2.3.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
2.3.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat elsődlegesen természetben, amennyiben így
értékarányosan nem megoldható, közös értékesítést követően a vételár megosztásával,
vagy valamelyik tagi önkormányzat általi megváltással pénzben kell kiadni.

2.4.

A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási
rend szerint el kell számolni azon megkötéssel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatának ellátását, ebben az
esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg,
amennyiben tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5
évre lehet elhalasztani.
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2.5.

A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni
hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett
Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése
időpontjától érvényesíthető.

2.6.

A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igény,
amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási
Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.
2.6.1. Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a vagyonhasználó
rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg.
2.6.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére megfizetést
nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási vagyon
gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illet meg, mivel
azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította.

2.7.

A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös vagyonú
vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti, - egyes tagi
Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási
Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt.
A támogatási szerződésben meghatározott kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam alatt a
közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön tulajdonába.

VII.
A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje
A Társulás működésének ellenőrzése
1. A Társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács elnöke, vagy az
általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá.
2. A Társulás nevében, a Társulás költségvetésében meghatározott felsorolt feladatokra és összegben a
Társulási Tanács elnöke által - a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló utasításában meghatározott személy vállalhat kötelezettséget.

VIII.
A Társulás által alapított költségvetési szervek közalkalmazottainak jogállása és az ellátottak
jogviszonya
1. A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogviszonyára a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak,
valamint:

1.2.

Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül működtetett szolgálatok,
fenntartott Intézmény, illetőleg a Társulási Tanács által közvetlenül foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes.
A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében megállapodó felek
rögzítik, hogy a Falugondnoki Szolgálat, Védőnői Szolgálat, s az Intézmény valamennyi
közalkalmazottját, továbbá az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat azonos
szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével, valamint a Társulási Tanács vonatkozó
határozata alapján kell a többletköltségeket elszámolni.

1.3.

A Társulás keretében az Intézmény magasabb vezetője munkáltatói jogköre gyakorlása:

1.1.

1.3.1. Az Intézmény magasabb vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki, bízza meg s gyakorolja
tekintetében a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv-ben, a
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„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a „szociális
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról”
rendelkező 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a munkáltatói
jogkört.
1.3.2. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

2.

1.4.

Az Intézmény intézményvezetői álláshelye betöltésének bírálatához a társult Önkormányzatok
jegyzőinek a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv-nek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” szóló
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerinti eseti
bizottságban való részvételét a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei biztosítják.

1.5.

Az Intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkört az Intézmény vezetője
gyakorolja.

1.6.

A Falugondnoki Szolgálat és a Védőnői Szolgálat közalkalmazottai tekintetében a Kjt. 83/A. §
szerinti kinevezési és felmentési jogkör a Társulási Tanács kizárólagos hatásköre, az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulás Tanács elnöke gyakorolja.

A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik személyekkel jogosult
megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely tekintetében a Ptk. rendelkezései az
irányadók.

IX.
A Társulás keretében működtetett falugondnoki szolgálatra és védőnői szolgálatra vonatkozó
szabályok.
1.

Falugondnoki szolgálat:
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában működik Bodmér és Újbarok
településekre kiterjedően a Falugondnoki Szolgálat a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala által VII – C- 006/485-4/2012. számon kiadott határozatlan időtartamú működési
engedélye alapján.
1.1.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása szerint a
Társulás a falugondnoki szolgálatot addig működteti, amíg az érintett Önkormányzatok tagi
részvételével működő másik Társulás a falugondnoki szolgálatra működési engedéllyel nem
rendelkezik.

1.2.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi állami
költségvetési törvény – 2012. évi CCIV. törvény – 2. számú melléklete kiegészítő szabályok 2)
c/1. pontja alapján a Magyar Államkincstár felé bejelentette, hogy ezen feladatot 2013. július 1jei hatállyal a Csákvári Önkormányzati Társulás látja el, melyre tekintettel a kiegészítő
szabályok 5. pontja szerint 2013. július 1-napjától az állami költségvetési támogatás igénylésére
az I/8. pontban megjelölt székhelyönkormányzat jogosult.

1.3.

A Társulás azonban 2013. július 1-napjától jogerős működési engedély hiányában a feladatot
ellátni nem tudja, a feladatellátás tervezett időpontja: 2013. szeptember 1-napja, mely időpontig
változatlanul a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tartja fenn a falugondnoki
szolgálatot oly módon, hogy jelen Társulás székhely Önkormányzata a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás székhely Önkormányzata részére külön megállapodással az
állami költségvetési támogatás összegét átadja.

1.4.

A falugondnoki szolgálat fenntartásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1. napja, avagy
amennyiben ezen időpontig jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, úgy azon naptári
nap, mely napon a Társulás a falugondnoki szolgálatra nézve jogerős működési engedéllyel
rendelkezik.
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2.

A Védőnői Szolgálat:
Csákvár Város Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Csákberény Község
Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata a védőnői egészségügyi alapellátási
feladataikat 2013. június 30. napjáig jogi személyiséggel nem rendelkező társulás keretében tartják
fenn, mely társulást az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálni nem kívánják,
ezen feladatot 2013. július 1-napjától a Társulás látja el.

3.

2.1.

A területi védőnői ellátás három védőnői körzetet foglal magában, a 3 fő védőnő munkáltatói
jogkörét 2013. június 30. napjáig Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
gyakorolja.

2.2.

A védőnői ellátás finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral Csákvár Város
Önkormányzatának áll fenn finanszírozási szerződése.

A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az IX/1. és IX/2. pontban rögzített szolgáltatási
feladatokat a nevesített tagi Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően a Társulás látja el.
3.1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a falugondnoki szolgálat és a védőnői
szolgálat működése a Társulás általi feladatellátás időpontjától:
3.1.1. jogfolytonos,
3.1.2. a közszolgáltatás változatlan,
3.1.3. telephelyeik, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeik változatlanok, azok Társulás általi
térítésmentes használatát az érintett Önkormányzatok biztosítják,
3.1.4. a feladatellátást végző közalkalmazottak tekintetében a „közalkalmazottak jogállásáról”
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka
törvénykönyvéről” rendelkező 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján
munkáltatói jogutódlás következik be.

4.

A IX/1. és IX/2. pontban foglalt közszolgáltatások ellátása közvetlenül a Társulás keretében a Társulás
kormányzati funkcióin történik.

5.

A Falugondnoki Szolgálat:

6.

7.

5.1.

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

5.2.

Ügyfelek számára nyitva álló helyiségei:
5.2.1. 8085 Bodmér, Vasvári P. u. 158. sz.
5.2.2. 2066 Újbarok, Fő út 33. sz.

A Védőnői Szolgálat:
6.1.

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6.2.

Védőnői rendelők:
6.2.1. 8083 Csákvár, Szabadság tér 6.
6.2.2. 8080 Bodmér, Vasvári Pál út 8.
6.2.3. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 9.
6.2.4. 8073 Csákberény, Kossuth utca 11.

6.3.

Az I-III. számú védőnői körzetek területi meghatározását a Megállapodás 1. számú függeléke
tartalmazza.

6.4.

A védőnői körzetek meghatározása a feladatellátásban résztvevő tagi önkormányzatok
mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiében történik, melynek módosítására nézve a
Társulási Tanácsot javaslatvételi jogosultság illeti meg.

A Falugondnoki Szolgálat s a Védőnői Szolgálat állami költségvetési támogatással, OEP támogatással
nem fedezett többletköltségeit a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok lakosságarányosan
viselik havonta előre a hónap 10. napjáig történő átutalási esedékességgel.
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X.
A Társulás által fenntartott Intézmény irányító szervi jogának gyakorlására vonatkozó szabályok.
1.

A Társulás a III/2.3. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat:
1.1. Csákvár Város Önkormányzata
1.2. Bodmér Község Önkormányzata
1.3. Vértesboglár Község Önkormányzata,
1.4. Gánt Község Önkormányzata
közigazgatási területére kiterjedően a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás - melynek
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. – által fenntartott
Gondozási Központ és Idősek Otthona
-továbbiakban: Intézmény fenntartói jogának átvételével az Intézmény jogfolytonos működtetésével látja el. A feladatellátás
Csákvár Város közigazgatási területére nézve kiterjed a szociális étkeztetési feladatra is.

2.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az 1. pontban nevesített 2013. július 1-napjától
jogi személyiséggel rendelkező Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulásnak a X/1.1.-1.4.
pontban nevesített Önkormányzatok Képviselő-testületei a tagjai, akik döntöttek arról, hogy a III/2.3.
pont szerinti feladataikat jelen Társulás működési engedélye jogerőre emelkedése időpontjától a
Társulás keretében kívánják ellátni oly módon, hogy az Intézmény fenntartói jogát a Társulásnak
átadják.
A Társulás általi fenntartói jog átvétel időpontja: 2013. szeptember 1. napja.
Amennyiben ezen időpontig a Társulás az Intézmény fenntartására jogerős működési engedéllyel nem
rendelkezik, úgy az a nap, melyen a működési engedély jogerőre emelkedik.

3.

4.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az Intézmény működése az átadás-átvételkor:
3.1.
3.2.
3.3.

jogfolytonos,
elnevezése, székhelye, ügyfelek számára nyitva álló helyiségei, tevékenységi köre változatlan,
az Intézményben dolgozó „közalkalmazottak jogállása” tekintetében a Kjt. 24. § (3)
bekezdésére figyelemmel az Mt. 36. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói jogutódlás következik
be, mind a közalkalmazottak, mind az intézményvezető munkahelye megmaradására, a Társulás
általi feladatellátásra tekintettel,

3.4.

az intézményvezető megbízatását – a megbízatása lejártáig a X/3.1.-3.3. pontban részletezett
jogfolytonos működésre tekintettel, – az Intézmény fenntartói jog átadása nem érinti.

A Társulás által fenntartott Intézmény neve, székhelye, területi irodái, alaptevékenységi köre:
4.1. Gondozási Központ és Idősek Otthona
4.2. Székhelye: 8083 Csákvár, Szent István utca 13. sz.
4.3. Helyszíni ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái:
4.3.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
4.3.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
4.3.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
4.4. Az Intézmény a belső szervezeti felépítése tekintetében kettő szervezeti egységre tagolódik,
melyek szakmailag önállóak:
4.4.1. Idősek Otthona,
4.4.2. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat.
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4.5. Az Intézmény alaptevékenységi köre:
Megnevezés
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.

Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Házi segítségnyújtás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

kormányzati
funkció
104042
107052
102023
102031
107051
041231
041233

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit, területi irodáit és
ellátottak részére nyitva álló helyiségeit a Társulási Tanács irányítói jogkörében állapítja meg,
mely a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azzal, hogy a következő Társulási
Megállapodás módosítása során annak átvezetése megtörténik.
4.6. Az Intézmény jogállása, gazdálkodási besorolása:
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.
4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.6.10.

Önálló jogi személy.
Gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv,
Alaptevékenységeit szakmailag önállóan látja el.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Csákvári
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
A munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közös Önkormányzati Hivatal
irányító szervi jogkörét gyakorló Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
jogosult.
Az Intézmény éves engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Társulási Tanács éves költségvetéséről szóló
határozata tartalmazza.
Az Intézmény X/4.6.5. pont szerinti előirányzatainak Társulási Tanács általi elfogadását
követően az elemi költségvetését a Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá.
Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény foglalkoztatottjainak
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz alkalmazási költségei és annak
járulékai, beleértve a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, közlekedési
költségtérítést és egyéb, a foglalkoztatásokhoz kapcsolódó költségeket, továbbá az
Intézmény székhelye működtetése során felmerülő dologi költségek, - papír, írószer,
telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, postaköltség, kiküldetési,
reprezentáció, foglalkozás-egészségügy, stb. – valamint az Intézmény székhelye
elhelyezését biztosító ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési – víz, villany, fűtés s egyéb
közműszolgáltatási - költségek.
Az Intézmény költségvetésének részét nem képezik az Intézmény X/4.3.1. – X/4.3.3.
pontjában nevesített területi irodáit biztosító ingatlanok felújításával, karbantartásával,
továbbá a vagyonbiztosítással kapcsolatos költségek, annak viseléséről a tulajdonosi
jogkört gyakorló érintett Önkormányzat Képviselőtestülete gondoskodik.
Az Intézmény X/4.3.1. – X/4.3.3. pont szerinti helyiségeit biztosító ingatlanok
üzemeltetési – villany, víz, fűtés, egyéb közműszolgáltatási költségek - s a helyszínen
felmerülő dologi költségek – papír, írószer, telefon, mobiltelefon, Internet, telefax, stb. költségeit szintén az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok viselik.
A társult Önkormányzatok az Intézmény – házi segítségnyújtás, családsegítés, és
gyermekjóléti szolgáltatás – működéséhez szükséges állami költségvetési hozzájárulással
nem fedezett további költségeket a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén – a
tárgyévet megelőző év január 1-jei állandó népességadat alapján – lakosságszám
arányosan, a házi segítségnyújtás vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő ellátotti
létszám alapján és arányában biztosítják.
A Gondozási Központ és Idősek Otthona működési fenntartási költségeinek megosztása
tekintetében az étkeztetés és nappali ellátás, valamint az Idősek Otthona fenntartása
működési többlet költségei kizárólag a részfeladat ellátásában részt vevő
tagönkormányzatokat terhelik.
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4.6.11. A X/4.6.9. és X/4.6.10. pontban nevesített többletköltségeket havonta előre a hónap 10.
napjáig kell a Társulási Tanács számlájára teljesíteni.
4.7. Az Intézmény gazdálkodása:
4.7.1. Az Intézmény önálló pénzintézeti számlával rendelkezik.
4.7.2. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok, társulási tanácsi határozatok és belső szabályzatok szerint
köteles eljárni.
4.7.3. Az Intézmény vezetője köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési
előirányzatain belül gazdálkodni.
4.7.4. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat
gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, életés vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre nem
látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges
intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört
gyakorló Önkormányzatot a soron következő társulási ülésen tájékoztatnia kell.
4.7.5. Az Intézmény a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá vonatkozó
munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a
jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak
létszámát, összetételét, munkaidő alapját. A költségvetési határozatban meghatározott
létszám-előirányzatot nem lépheti túl.
4.7.6. Az Intézménynél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére
tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi
juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható.
4.7.7. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni,
hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból
többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
4.7.8. Az Intézmény vezetője év közben előirányzat módosítási javaslattal élhet, melyet
részletes szakmai és pénzügyi dokumentációval alátámasztottan szükséges benyújtani a
Közös Önkormányzati Hivatal felé.
4.8.

A Társulás keretében az Intézmény irányító szervi jogköre gyakorlása:
Az „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. 92/A. §. (3) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés b) - i) pontjában és (2) és (3) bekezdésében és a
„gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. XXXI. tv. – továbbiakban:
Gyvt. - 104. §-ban szabályozott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács látja el.

4.9.

Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak - az éves költségvetés
zárszámadásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles beszámolni az Intézmény
szakmai munkájáról.

4.10. A Társulás által fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó: szociális ellátások
intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak önkormányzati rendeletben történő
szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára –
a Társulási Tanács javaslatának figyelembe vételével – Csákvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jogosult.
4.10.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet
tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
(továbbiakban: Jegyző) a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Csákvár Város
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Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal
korábban a társult Önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.
4.10.2. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb
20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, melyet a
Jegyző részére írásban megküldenek.
Amennyiben a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei ezen határidőn belül a
véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete által az önkormányzati rendelet megalkotható.
4.10.3. Amennyiben a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a tervezetben foglaltakkal
nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását
megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács ülésén kell ismertetnie.
4.10.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett
újabb javaslat szerinti X/4.10.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni.
4.10.5. Ha a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei indokaikat nem fogalmazzák meg,
avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Csákvár
Város Önkormányzata Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését
követően az eredeti javaslat szerinti tartalommal az önkormányzati rendelet a székhely
Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotható.
4.11. A feladatellátáshoz történő csatlakozás:
4.11.1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi Intézmény
fenntartáshoz, avagy a közös feladatellátáshoz, az abban részt venni kívánó tagi
Önkormányzat jelen Megállapodás IX. és X. fejezetében foglalt azonos szabályok és
feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 3 hónappal korábban kell
meghozni, s a Társult Képviselőtestületek részére megküldeni.
4.11.2. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei általi csatlakozás a hónap első napjára
szóló hatállyal történhet, melyre vonatkozó döntést 4 hónappal korábban kell meghozni
s a Társulási Tanáccsal közölni.
4.11.3. A tagi Önkormányzat csatlakozása a Társulás Megállapodás módosítását nem igényli, a
feladat átadására vonatkozó Megállapodás megkötésére – a XII/4. pontban foglalt
tartalommal – a Társulási Tanács jogosult.
A Társulási Tanács fenntartói, irányító szervi jogkörében egyidejűleg dönt az Intézmény
Alapító Okirata szükségessé váló Okiratának módosításáról.

XI.
A Társulás működésének ellenőrzése
1.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az
irányadóak.

2.

A Társult Képviselő-testületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak keretében az
Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a társult Önkormányzatok
képviselőtestülete által a tagjaik sorából delegált – Önkormányzatonként 1 fő – tagokból 9 főből álló
Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös Önkormányzati Hivatal szakembereinek és külső
szakértők szükségszerű bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a
bizottság tagjai a Képviselő-testületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak.

3.

A polgármesterek a képviselő-testületnek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak
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számot a Társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról.

XII.
A Társulás egyes közös feladatellátásaihoz való csatlakozás
1.

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös feladatellátásokhoz
az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás IX.-X. Fejezeteiben foglalt
azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal
korábban kell meghozni, s a Társult Képviselő-testületek részére megküldeni.
1.1.

A társult Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2013. évben a közös
feladatellátáshoz történő csatlakozást az állami költségvetési törvény előírásai szerint a szociális
és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódóan nem teszik lehetővé, mivel a kiegészítő állami
támogatás kizárólag tagi önkormányzat tekintetében vehető igénybe.

1.2.

2014. január 1-napjától az éves állami költségvetési törvény szabályaitól teszik függővé ezen
feladatok vonatkozásában a csatlakozás biztosítását az esetben, ha kiegészítő támogatás a nem
tagi önkormányzat után is igénybe vehetővé válik.

2.

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló hatállyal
történhet.

3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azonban az
egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal külön megállapodást kell kötni.
A feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

4.

5.

4.1.

A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.

4.2.

A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni
biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó megállapodást.

4.3.

A feladatellátás során keletkező többletköltségek viselésére vonatkozó jelen Megállapodás IX.X. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és esedékességét.

4.4.

A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát.

4.5.

A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.

4.6.

Felmondás, kizárás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú közalkalmazott(ak) látta(k)
el, úgy - a közalkalmazott(ak) továbbfoglalkoztatására vonatkozó kötelezettségvállalást.

4.7.

Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz kíván
csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XIII. Fejezetben foglaltak az irányadók.

XIII.
A Társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása.
1.

A Társuláshoz azon települési önkormányzat képviselőtestülete csatlakozhat, mely a Társulási
Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.
1.1.

A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a Társulás Megállapodásban
foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie,
az erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.
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1.2.

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a társult
Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás egyidejű
módosításával.
A Társuláshoz csatlakozni évente január 1. és július 1. napjával lehet.

2.

A Társulási Megállapodás módosítását, megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A
Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől
számított hatvan napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a polgármester írja alá.

XIV.
A Társulásból való kizárás és kiválás
1.

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata megküldésével
évente június 30./ avagy december 31. napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt írásban a
Társulási Tanáccsal közölni.

2.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással
mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását
nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi Önkormányzat általi feladat átadására
tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási
időtartam nem járt le.

3.

A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:
3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
3.2. ha a Társulás Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös
megegyezéssel kimondják.

4.

Kizárással:
4.1. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a Társulás azon tagját,
amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek ismételt felhívásra
határidőben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett eredményre:
4.1.1.
a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges hozzájárulási kötelezettségét
több mint három hónapig elmulasztja,
4.1.2.
a tag a Társulás által működtetett, fenntartott Intézmény működéséhez a hónap tizedik
napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított költségvetési működési
hozzájárulást több mint három hónapon keresztül nem fizeti meg,
4.1.3.
vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához szükséges
többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében
megjelölt határidőben nem tett eleget.

5.

4.2.

A XIV/4.1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó
Társulási Tanácsi döntést, két írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő (8 nap)
leteltét követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a
kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt
felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.

4.3.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatában megállapított XIV/1. pont szerinti a
kötelezettség elmulasztásához közelebb eső időpontban szűnik meg.

A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása:
A Társulási Tanács a XIV/4. pont szerint kizárhatja azon érintett Önkormányzatot, mely
önkormányzati fizetési kötelezettségét az V. és X. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti.
5.1.

A kizárás a felszólításban foglalt teljesítési határidőhöz legközelebbi hónap első napjára szólhat.
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5.2.

Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti,
úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a
Társulásnak okozott többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.

5.3.

A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal kötött megállapodás
mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt ingóságok, felszerelések saját használatában
tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását
maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját használatban tartás azonban az 5 évi
időtartamot nem haladhatja meg.

XV.
A Társulás megszűnése
1.

A Társulás megszűnik,
1.1.

ha annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi
határozattal kimondja,

1.2.

a törvény erejénél fogva,

1.3.

a bíróság jogerős döntése alapján,

1.4.

ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul.

2.

A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás vagyonából a
követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások
arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös
tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások
ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből
származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik,
a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok
ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás
átengedése feltételeiben állapodnak meg.

3.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási
szerződésben osztják fel.
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, a
kötelezettségekért – beleértve a zárszámadási s az esetleges jogosulatlan igénybevétel jövőbeni
következményei szerinti helytállási kötelezettséget is - az V/1. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk
arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. Az
állami feladatfinanszírozás jogosulatlan igénybevétele esetén a helytállási kötelezettség az adott közös
feladatellátásban részt vevő önkormányzatokat terheli.
3.1. A felosztás elvei a következők:
3.1.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

a

3.1.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell. A közös tulajdonból az arányosított résznek megfelelő tulajdoni hányad
illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
4.

A társulásból történő kiválás, kizárás estén a társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem
veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a társulással kötött
szerződés alapján használati díj illeti meg. A további szabályokat a VI. Fejezet tartalmazza.
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XVI.
Záró rendelkezések
1.

A Társulás 2013. év január 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás tagjai a Társulási
Megállapodásban írtak vonatkozásában legalább 3 évre szóló együttműködést vállalnak.

2.

A Társulási Megállapodás mellékletei:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:
8. számú melléklet:

Csákvári Önkormányzati Társulás tagjainak lakosságszámához kapcsolódó
költségvetési hozzájárulás aránya
Csákvári Önkormányzati Társulás kormányzati funkció szerinti tevékenységei
Mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok
A nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítés közös feladatellátásában
részt vevő önkormányzatok
A belső ellenőrzés közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok
Az orvosi ügyelet közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok
A gyepmesteri közös feladatellátásban részt vevő önkormányzatok
A védőnői szolgálat közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok

3.

A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni.

4.

Amennyiben egymás közötti 3. pont szerinti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy
megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselőtestület kéri az Országos
Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s a kereseti
kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően nyújtja be, melynek elbírálása a
Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.

5.

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései irányadók.

6.

A Társulási Megállapodás 2013. január 1-én lép hatályba.

7.

A Társulási Megállapodás I. számú módosítása 2013. július 1. napján lép hatályba.

8. A Társulási Megállapodás II. számú módosítása 2015. július 1. napján lép hatályba.

9.

A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2016. július 1. napján lép hatályba.

10. A Társulási Megállapodást:
Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 66/2012.(XII.13.) számú,
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 125/2012.(XII.6.) számú,
 Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 72/2012.(XII.6.) számú,
 Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 223/2012.(XII.13.) számú,
 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 329/2012.(XII.6.) számú,
 Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 135/2012.(XII.5.) számú,
 Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 116/2012.(XII.10.) számú,
 Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2012.(XII.10.) számú,
 Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 288/2012.(XII.12.) számú
határozatával fogadta el.



11. A Társulási Megállapodás I. számú módosítását




Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2013.(VI. 12) számú,
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 44/2013.(V.30.) számú,
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 32/2013.(V. 29.) számú,
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Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 93/2013.(V.30.) számú,
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 130/2013.(V.28.) számú,
 Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 73/2013.(V.29.) számú,
 Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 94/2013.(V.29.) számú,
 Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 91/2013.(V.29.) számú,
 Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 125/2013.(VI.11.) számú
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.



12. A Társulási Megállapodás II. számú módosítását
Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 94/2015.(XII. 14.) számú,
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 197/2015.(XII. 11.) számú,

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 176/2015.(XII. 16.) számú,

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 255/2015.(XII. 10.) számú,

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 397/2015.(XII. 15.) számú,

Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 169/2015.(XII. 14.) számú,

Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 126/2015.(XII. 15.) számú,

Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 179/2015.(XII. 14.) számú,

Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 162/2015.(XII. 18.) számú,
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.



13. A Társulási Megállapodás III. számú módosítását
Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2016.(……..) számú,

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016.(……) számú,

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……) számú,

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(…….) számú,

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……..) számú,

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. (……) számú,

Újbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016. (……..) számú,

Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016. (…….) számú,

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2016.(……..) számú
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.


Az I. számú, a II. és a III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a
társult Önkormányzatok Képviselő-testületei fenti döntései alapján a polgármesterek, mint önkormányzati
akarattal teljeséggel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Kelt: Csákvár, 2016 …………………………….

Csákvár Város
Önkormányzata
/: Illés Szabolcs :/
polgármester

Csákberény Község
Önkormányzata
/: dr. Vécsei László Vilmos :/
polgármester

Pátka Község
Önkormányzata
/: Nagy Dániel :/
polgármester

Zámoly Község
Önkormányzata
/: Bánszki István György:/
polgármester

Vértesboglár Község
Önkormányzata
/: Sztányi István :/

Újbarok Község
Önkormányzata
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polgármester

/: Schnobl Ferenc :/
polgármester

Gánt Község
Önkormányzata
/: Spergelné Rádl Ibolya :/
polgármester

Bodmér Község
Önkormányzata
/: Balogh István György :/
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodás XVI/10-13. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a Társulási
Megállapodás módosításait és a módosításokkal egységes szerkezet foglalt Megállapodást tartalmazzák,
melynek Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő aláírására a polgármesterek felhatalmazással
rendelkeznek.
Csákvár, 2016. ………………………..

/: Tóth Jánosné :/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Dosztály Csaba :/
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Kovácsné Szabó Erika :/
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

…..

/: dr. Riegelman Henrik:/
Szári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

Társulási megállapodás
1. számú melléklete
______________________________________________________________
A Csákvári Önkormányzati Társulás tagjainak költségvetési hozzájárulása a Központi Statisztikai Hivatal
előző év január 1-jei lakosságszám arányainak figyelembe vételével oszlik meg.

Társulási megállapodás
2. számú melléklete
______________________________________________________________
Csákvári Önkormányzati Társulás kormányzati funkció szerinti tevékenységei:

Száma
011130
041231
041233
051050
072112

Megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Háziorvosi ügyeleti ellátás
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074031
081045
082042
082043
102023
102031
104042
107051
107052
107055

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Társulási megállapodás
3. számú melléklete
______________________________________________________________
Mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok listája
A közös feladatellátás, előkészítés alatt.

Társulási megállapodás
4. számú melléklete
______________________________________________________________
A nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítés közös feladatellátásában részt vevő
önkormányzatok
1.) Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
2.) Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
3.) Gánt Község Önkormányzata
Gánt, Hegyalja u. 25.
4.) Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár, Alkotmány u. 3.

Társulási megállapodás
4/A. számú melléklete
Idősek Otthona által nyújtott ellátások biztosításában részt vevő önkormányzatok
1. Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
2. Csákberény Község Önkormányzata
Csákberény, Hősök tere 41.
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Társulási megállapodás
5. számú melléklete
________________________________________________________________
A belső ellenőrzés közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok
7.) Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
8.) Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
9.) Gánt Község Önkormányzata
Gánt, Hegyalja u. 25.
10.) Pátka Község Önkormányzata
Pátka, Vak Bottyán tér 4.
11.) Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
12.) Zámoly Község Önkormányzata
Zámoly, Kossuth u. 43

Társulási megállapodás
6. számú melléklete
________________________________________________________________
Az orvosi ügyelet közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok

A közös feladatellátás, előkészítés alatt.

Társulási megállapodás
7. számú melléklete
A gyepmesteri közös feladatellátásban részt vevő önkormányzatok
1.) Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
2.) Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
3.) Gánt Község Önkormányzata
Gánt, Hegyalja u. 25.
4.) Pátka Község Önkormányzata
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Pátka, Vak Bottyán tér 4.
5.) Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
6.) Zámoly Község Önkormányzata
Zámoly, Kossuth u. 43.

Társulási megállapodás
8. számú melléklete
______________________________________________________________
A védőnői szolgálat közös feladatellátásában részt vevő önkormányzatok
Bodmér Község Önkormányzata
Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
Csákberény Község Önkormányzata
Csákberény, Hősök tere 41.
Csákvár Város Önkormányzata
Csákvár, Szabadság tér 9.
Vértesboglár Község Önkormányzata
Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
Társulási megállapodás
1. számú függeléke
A védőnői szolgálat védőnői körzeti meghatározása
I. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Gánti u. Haraszti u., Akadémia u., Tersztyánszky körút, Kálvária u., Kálvária köz, Hegyalja köz, Tamási
Áron u., Szabadság u., Május 1. u., Árpád u., Vértes u., Béke u., Nimród u., Benedek E. u., Szabolcs u.,
Szabolcs köz, Petőfi u.,Temető u., Fecske u., Vajda J. u., Bem u., Fazekas u., Dobogó u., Mókus dűlő,
Aranyhegy, Gyümölcs u., Gyümölcs köz, Fehér u., Móric-major, Fornapuszta, Esterházy-köz., Bodmér
II. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Fácánkert, Kisdobos u., Berényi u., Kossuth u, Vörösmarty u., Batthyány u., Úttörő tér, Ady E. u., József
A. u., Radnóti u., Kenderesi u., Kertész u., Haladás u., Pataksor u., Paulini B. u., Rákóczi u., Damjanich u.,
Klapka u., Kiss E. u., Traktoros u., Parksor, Vöröskapu u., Vértesboglár.
III. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Sashegy-dűlő, Dózsa Gy. u., Szent Mihály tér, Szabadság tér, Kastélypark, Mikes K. u., Jókai u., Táncsics
u., Tompa u., Kálvin u., Szent István u., Szilárd Gy. u., Szent Vincze u., Bokréta u., Széchenyi u., Malom
u., Arany J. u., Móricz ZS. u., Hunyadi u., Káposztáskert, Ostrom u., Luther u., Csákberény.
A Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 órakor bezárta.
k.m.f.

Illés Szabolcs

Tóth Jánosné
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Csákvár város polgármestere
Társulási Tanács elnöke

címzetes főjegyző
Munkaszervezet vezetője
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