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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 

hivatalos helyiségében 2016. szeptember 14-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    Csákvár polgármestere, a Társulási  

         Tanács elnöke 

    Balogh István    Bodmér polgármestere 

    Bánszki István     Zámoly polgármestere 

    Schnobl Ferenc    Újbarok polgármestere 

    Kőrösi Ödön    Csákberény alpolgármestere 
    Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

Késett:    Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Távol:     Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

    Tóth Jánosné     címzetes főjegyző 

    dr. Riegelman Henrik   Szár és Újbarok jegyzője 

    Pohlmüllner Tamás    aljegyző 

    Zsichla Gergely    önkormányzati és társ.ir.vez. 

Jegyzőkönyvvezető:  Gécs-Magyar Diána   igazgatási előadó 
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9 

tagból 6 fő jelen van. Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e javaslat, észrevétel. 

Javaslatot tesz a 6. napirendi pont „Bodmér Község Önkormányzatának részvétele a védőnői 

feladatellátásban” keretében a Gánt Község Önkormányzatának csatlakozásáról szóló kérelem 

megtárgyalására. Más javaslat nem hangzik el, ezért a napirendet szavazásra bocsátja.  
 

A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

38/2016. (IX. 14.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. szeptember 14-i nyilvános ülésének 

napirendjét a következők szerint fogadja el:  
 

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 

2./ Tájékoztató jogszabályi változásokról és folyamatban lévő ügyekről 

3./ Szár Község Önkormányzatának a Társulásból történő kiválásával kapcsolatos elszámolása 

4./ Falugondnoki szolgálat 2016. év I. és II. negyedévi elszámolása, valamint jövőbeni ellátása 

5./ Intézményi térítési díj jóváhagyása 

6./ Bodmér Község Önkormányzatának részvétele a védőnői feladatellátásban 

7./ A pályázati támogatással beszerzett Opel Vivaro kisbusz önerejének (áfájának) Csákvár Város  

     Önkormányzata általi átvállalásáról 

8./Aktuális ügyek 
 

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 előző ülésen hozott határozatok végrehajtása történt meg, 

illetve Bodmér Község Önkormányzatának kiválásával kapcsolatos feladatokat végezte a munkaszervezet.  

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

beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 
 

A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
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Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

39/2016. (IX. 14.) 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./ Tájékoztató jogszabályi változásokról és folyamatban lévő ügyekről 
 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Az előterjesztésben összefoglaltuk az utóbbi időben történt jogszabályi változásokat, melyek az 

önkormányzatokat érintik. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításával átalakul a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere, különösen a 

3 éven aluli gyermekek ellátása, felügyelete tekintetében. 2017. január 1-je után ha a bölcsődei ellátásra az 

adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak 

száma az adott év január elsején meghaladja a 40 főt, a tízezernél kevesebb állandó lakosú települési 

önkormányzat is köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a jogszabályban felsorolt 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, 

társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

A Csákvári Önkormányzati Társulás látja el a védőnői szolgálatot. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a 

Társulási Tanácsot, hogy a védőnők bérét érintették a legutóbbi intézkedések, és a jogszabálynak 

megfelelően végrehajtottuk a béremelést átlagosan bruttó 280.000,- Ft összegben. Az első fele már 

elutalásra került a megállapított juttatásnak, a szeptemberi béremelésről is intézkedik a jogszabály, de ezt 

még nem látjuk.  

A védőnői szolgálat csákberényi telephelyét ellenőrizte az Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási 

Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete és az ellenőrzés során hiányosságokat állapított meg. Az előírt 

feladatok teljesítése részben megtörtént. Polgármester úr tájékoztatása szerint pályázat útján kívánják 

megoldani a további feladatok végrehajtását, mert jelentős költséget okozna az önkormányzatnak, melyre 

nem áll rendelkezésre fedezet. A megvalósítás nem fog problémát jelenteni, szándékában áll 

Csákberénynek.  
 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere megérkezett az ülésre. A Társulási Tanács 7 fővel 

határozatképes.  
 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Az előterjesztés végén két határozati javaslat elfogadása szükséges. Az egyik az általános tájékoztató 

elfogadása, a másik pedig a Csákvári Önkormányzati Társulást által üzemeltetett Védőnői Szolgálat 

csákberényi védőnői tanácsadó helyisége hatósági ellenőrzéséről szól.  
 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Szeretném kérni, hogy az aktuális ügyeknél az óvodákról, bölcsődékről még beszélgessünk.  
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Rendben. Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a 

jogszabályi változásokról 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 

40/2016. (IX. 14.) határozata 

a jogszabályi változásokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa: 

1. megtárgyalta a Társulást, valamint a Társulásban résztvevő tagönkormányzatokat érintő 

jogszabályi változásokról szóló a gyermekek napközbeni ellátása rendszerének változásával 

összefüggő, valamint a védőnői kötelező béremelésről szóló tájékoztatókat, 

2. tudomásul veszi az 1. pont szerinti tájékoztatókat. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: munkaszervezete vezető 
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Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki egyetért a Csákvári Önkormányzati Társulás által üzemeltetett Védőnői Szolgálat csákberényi 

védőnői tanácsadó helyisége hatósági ellenőrzéséről szóló határozati javaslat előterjesztés szerinti 

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 

41/2016. (IX. 14.) határozata 

a Csákvári Önkormányzati Társulás által üzemeltetett Védőnői Szolgálat csákberényi védőnői 

tanácsadó helyisége hatósági ellenőrzéséről 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa: 

1. megtárgyalta a Csákvári Önkormányzati Társulás által fenntartott Védőnői Szolgálat csákberényi 

Védőnői Tanácsadó helyiségével összefüggő 2016. február 2. napján hivatalból indult hatósági 

eljárás hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítésének állapotát, 

2. felhívja Csákberény Község Önkormányzatát, hogy tegyen meg mindent a 2016. március 22. 

napján kelt Csákvári Önkormányzati Társulás és Csákberény Község Önkormányzata közötti 

Együttműködési Megállapodásban foglaltak betartására, 

3. felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a hiánypótlási határidő hosszabbítás esetén a 2. pont 

szerinti Együttműködési Megállapodás módosítására, és a módosított megállapodás Társulási 

Tanács elé terjesztésére utólagos tájékoztatásképpen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Társulási Tanács elnöke 

 

3./ Szár Község Önkormányzatának a Társulásból történő kiválásával kapcsolatos elszámolása 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

2016. július 30. napjával Szár Község Önkormányzata hivatalosan is kivált a Csákvári Önkormányzati 

Társulásból, így meg kellett történnie a kiválással a kiváló fél és a társulás közötti elszámolásnak. Szár a 

belső ellenőrzésben és a gyepmesteri feladat ellátásban vett részt. Akkor szüntethető meg a tagság, ha az 

elszámolás megtörtént és nincs tartozás. Szár Község Önkormányzatának 7.253 Ft összegű tartozása van. 

Polgármester úr meghívást kapott az ülésre, de nem élt vele, hogy eljöjjön.  

Szár Község Önkormányzatának elszámolása során figyelembe kell venni: 

- 38 db sörpad garnitúrát, amit pályázati úton nyert a Társulás és önerőt nem igényelt, valamint 

- az Opel Vivaro Combi gépkocsit, ami szintén pályázati úton került a Társulás tulajdonába és a szükséges 

önerőt a társult tag önkormányzatok lakosságszám arányosan megfizettek. Szár Község Önkormányzata 

241.110 Ft összeggel járult hozzá a fent említett kisbusz önerejéhez. 

A kisbusz áfájának visszatérítésével kapcsolatban amennyiben a Társulási Tanács úgy dönt, hogy az áfa 

visszatérítését elfogadja, Szár részére megtörténik az általa lakosságszám-arányosan befizetett áfa 

visszatérítése.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Elnök úr említette a sörpadokat. Ez csak akkor kerülhet felosztásra, ha megszűnt a Társulás.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Igen, persze, az addig társulási tulajdon. Amennyiben nincs több hozzászólás a következőket teszem fel 

szavazásra: 

„Készüljön egy Megállapodás a Társulás és Szár Község Önkormányzata között, arra vonatkozóan, hogy a 

Társulás visszafizeti a befizetett 241.110 Ft önerőt az Önkormányzatnak és a Társulás eseteleges 

megszűnése következtében történő vagyonfelosztás, vagy értékesítés során semmilyen kötelezettség nem 

áll fenn a felek között.” 

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

A tartozásról dönthetünk, a másikról még nem.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Rendben, akkor az Aktuális ügyek előtt szavazzunk róla.  
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4./ Falugondnoki szolgálat 2016. év I. és II. negyedévi elszámolása, valamint jövőbeni ellátása 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

A falugondnoki szolgáltatásra kötött háromoldalú megállapodás 7. pontja alapján: „Amennyiben a 

feladatfinanszírozás a szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat teljes egészében nem fedezi, úgy az 

Önkormányzatok vállalják, hogy negyedévente utólag, feladatarányos elszámolás alapján a különbözetet 

megtérítik a Társulásnak.” A Csákvári Önkormányzati Társulás 25/2015 (V.12.) határozatában javaslatot 

tett a falugondnoki busz elszámolásával kapcsolatban arra, hogy 2015. árpilis 1-től az Újbarok és Bodmér 

községek közötti költségmegosztás 58,5-41,5 % arányban történjen. 

A Falugondnoki Szolgálat 2016. I. és II. negyedévi elszámolása során felmerült különbözet mértéke: 

1.245.218 Ft. Bodmér Község Önkormányzata és Újbarok Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozóan 

még költséget nem térített meg, így a fennálló korrigált különbözet a teljes összeg, azaz 1.245.218 Ft. A 

határozat alapján a különbözet az alábbiakban oszlik meg a két község között: 

- Bodmér (41,5 %): 516 766 Ft 

- Újbarok (58,5%):  728 453 Ft 

Az előterjesztésben az I. és II. negyedévi elszámolást számszerű, forintális kimutatással terjesztettük a 

Tanács elé. Balogh polgármester úr is említette, hogy ezek a kiadások igen jelentősek, de ezek tényszámok. 

Bármi kérdés van, itt van Sörösné Mohácsi Krisztina gazdálkodási irodavezető, aki válaszolni tud azokra. 
 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

A legutóbbi Tanács ülésen év végéig lett prognosztizálva az 1.200.000,- Ft hiány, és megjegyezném, hogy 

ez már fél évben teljesült. Nem tudjuk, hogy év végéig még milyen nem várt költségek lépnek fel, mert egy 

idősödő busznál bármi felmerülhet. Bodmér elgondolkozott ezen, és a falugondnoki szolgálattal 

kapcsolatban továbbra is fenntartja azt, hogy csak úgy tudja megszűntetni a falugondnoki szolgálatban a 

részvételt, ha kilép a Társulásból. A többi feladatellátásból nem akartunk kilépni, Bodmér ezt kellő súllyal 

körüljárta, voltunk bent a Kormányhivatalban, átnéztük a jegyzőkönyveket, de Bodmér polgármestere soha 

nem tett a testület felé olyan javaslatot, hogy a falugondnoki szolgálatra vonatkozó megállapodást 

határozott időre kösse meg. A Képviselő-testület nem fogadott el határozatot arról, hogy határozott időre 

szól ez a megállapodás. Ezt tovább nem kívánom fejtegetni, sem a Kormányhivatal, sem az ügyvédnő nem 

ezen az úton indult el. A Kormányhivatalnak és Szekerczés ügyvédnőnek is az az álláspontja a 

falugondnoki szolgálatból való kilépésre, hogy ki kell lépni a Társulásból. A többi kötelező feladatot 

továbbra is el fogjuk látni.  

Tudom, hogy dr. Rigeleman Henrik jegyző úr álláspontja nem azonos sem az ügyvédnőével, sem a 

Kormányhivataléval, de nem ez az egyetlen dolog, mikor a jegyző állásfoglalása nem egyezik a 

Kormányhivatallal vagy a legjáratosabb ügyvédével, de ha arra kerül a sor a független bíróság dönt, ha 

később Újbarok úgy gondolja. Mi eltökéltek vagyunk, szeretnénk Bodmér településen a falugondnoki 

szolgálatot magasabb színvonalon ellátni. Bodmér zsák falu, se intézménye, se kereskedelmi egysége nincs, 

de a lakosságot meg kell tartani, amit csak úgy tudunk, ha magasabb szintű szolgáltatást tudunk nyújtani.  
 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Lerágtuk ezt már nagyon sokszor. Polgármester úr szavaira csak pár szóban reagálva két részre bontanám 

az ügyet. Van a Csákvári Önkormányzati Társulás és van egy háromoldalú megállapodás. Bodmér a 

Csákvári Önkormányzati Társulás tagja, a falugondnoki szolgálatot a Csákvári Önkormányzati Társulás 

üzemelteti. A falugondnoki szolgálat ellátására háromoldalú megállapodás van a Csákvári Önkormányzati 

Társulás, Bodmér és Újbarok között. Ha polgármester úr aláírta a megállapodást határozott időre, ez csak 

tájékoztatás volt, polgármester úr rábólintott, aláírtuk. Úgy érzem, hogy egy ilyen megállapodást 

megbeszélek a testületemmel és úgy írom alá. Újbarok a költségeket vállalja, megoldást fogunk találni.  
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A költségek a tervezetthez képest magasak, volt a busznak egy komoly szerviz költsége, ami megemeli a 

költségeket. Vértesboglár az idei évben már nem veszi igénybe a buszt uszodai szolgáltatásra, ami jelentős 

bevétel kiesést okoz, hozzájárulva a magasabb összegű hiányhoz. Törekszem arra, hogy a busz kihasznált 

legyen, a nyáron is sikerült alkalmanként fuvart szerezni rá. Október 3-tól a református óvodásokat vinnék 

úszni hetente egy alkalommal. Ez bevétel növekedést fog hozni és csökkenni fog a hozzájárulás mértéke a 

második félévben.  
 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Elfogadjuk a megállapított összeget. Jelezték a szerviz költségeket is, kifizetjük.  
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Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Nem kérdés, hogy a felmerült költségeket Bodmér Község Önkormányzata finanszírozza, amíg bent 

vagyunk.  
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat előterjesztés szerinti 

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 

42/2016. (IX. 14.) határozata 

a Falugondnoki Szolgálat 2016. év I. és II. negyedévi elszámolásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Falugondnoki Szolgálat 2016. évi I. és II. 

negyedévre vonatkozó elszámolását megismerte. Felkéri a szolgáltatásban érintett önkormányzatokat 2016. 

év I. és II. negyedévében a falugondnoki szolgáltatással kapcsolatban felmerült hiány összegének 

finanszírozására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 
 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere kiment a teremből. A Társulási Tanács 6 fővel 

határozatképes.  
 

5./ Intézményi térítési díj jóváhagyása 
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója konkrét összegben meghatározza 

az intézményi térítési díjat.  

A csákvári Gondozási Központ és Idősek Otthona a Csákvári Önkormányzati Társulás fenntartásában és 

irányításában működik, így az intézményi térítési díj jóváhagyása a Társulás döntéshozó szervének 

hatáskörébe tartozik. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 29-i ülésén 

vizsgálta a kérdést, akkor 2016. évre a 2015. évivel megegyező térítési díjakat állapított meg a Képviselő-

testület. 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 

A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

43/2016. (IX. 14.) határozata 

a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményi térítési díja felülvizsgálatáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Gondozási Központ és Idősek Otthona térítési 

díjairól szóló, Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 68/2016. (III. 29.) 

határozatát megismerte, azzal az alábbiak szerint egyetért.  

Az étkeztetés intézményi térítési díja:  

- Helyben fogyasztással: 535,-Ft+ÁFA naponta adagonként. 

- Elvitellel: 535,-Ft+ÁFA naponta adagonként. 

- Kiszállítással: 535,-Ft+ÁFA naponta adagonként. 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 100,-Ft óránként 

A nappali ellátás:  

- étkezéssel: 543,-Ft+ÁFA/nap 

- étkezés nélkül: 10,-Ft /nap 

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi térítési díj: 

- 2.900,-Ft naponta 

- 87.000,-Ft havonta 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: társulási tanács elnöke 

6./ Bodmér Község Önkormányzatának részvétele a védőnői feladatellátásban 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Bodmér jelezte, hogy 2017. január 1-től szeretné megszüntetni Csákvári Önkormányzati Társulási tagságát. 

Ezt a Társulási Tanács jóváhagyta, így Bodmér Község Önkormányzata a Társulás keretein belül ellátott 

összes feladatból kilép. Az előterjesztésben szerepel, hogy a védőnői feladatok ellátását nem sikerült 

megoldani a településnek és szeretné az önkormányzat a Társulástól megvásárolni a szolgáltatást. 

Hasonló témában érkezett a tegnapi napon Gánt Község Önkormányzatától levél, melyben kérik, hogy 

részt vehessenek a Csákvári Önkormányzati Társulás keretein belül a védőnői szolgálat működtetésében, 

mert Zámolytól december 31. napjával el kell jönniük.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere visszaérkezett a terembe. A Társulási Tanács 7 fővel 

határozatképes.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Már a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén is elmondtam, hogy Bodmér Község Önkormányzata 

nem igazán akart minden feladat-ellátásból kilépni, de nem talált más megoldást arra, hogy a falugondnoki 

szolgálatból kilépjen. A Kormányhivatal és az ügyvédnő részéről is ez volt a javaslat. Sem a jelenlegi 

feladatot ellátó védőnővel, sem a védőnői szolgálattal problémánk nem volt, szeretnénk, ha a jelenlegi 

védőnő látná el a szolgálatot a továbbiakban is. Beszéltem a vezető védőnővel és Bella tisztiorvos úrral, 

nem látják akadályát annak, hogy feladatellátási szerződéssel láttassa el Bodmér a feladatot.  

Szóban nyilatkoztak, de szükséges, hogy a Társulási Tanács hozzájáruljon a szerződés megkötéséhez. 

Sajnálatos, hogy így alakult a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban. Ha akkor jobban körüljárja az akkori 

döntésben résztvevők ezt a kérdést, lehet, hogy másként is meg tudtuk volna oldani, ha akkor elfogadja a 

Tanács a falugondnoki szolgálatból való kilépésünket. Ez nem ment, ezért kellett a Társulásból kilépnünk, 

de a védőnői szolgálatban szeretnénk továbbra is részt venni.  

Gánt kérelmét most nem látom, de ha a ponthatárba belefér, miért ne vállalná el Gántot is a Társulás, miért 

kell esetleg visszautasítani Bodmér kérését?  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Erről nem volt szó, hogy visszautasítjuk.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Ez a dolog mennyire lett körül járva? Nem lehet akadálya, ha belefér a védőnői szolgálat pontszámába. Ez 

ügyben tájékozódtak?  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Mikor Zámoly minket megkeresett, mielőtt felmondták a szerződést István jelezte, hogy gond lesz. Csóri 

védőnő jött hozzánk, és szinte havonta jött valaki, hogy ő az új védőnő. Megértem, hogy Zámoly 

kezdeményezte a szerződés felmondását.  

Abban voltunk, hogy Bodmér kilép mindenből, ezért mertük a levelet megírni a Csákvári Önkormányzati 

Társulás felé, mert ha Bodmér kilép nem lesz gond Gánt ellátásra. Jelenleg 1 kismamánk van, de nagy 

valószínűséggel ellátatlanok leszünk, mert nincs védőnőnk.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Az rendben van, hogy egy kismama van, de oda tartozik 18 éves korig minden gyerek.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:  

Tudom, meg ki kell menni az óvodába, tudom, hogy más feladatok is vannak, főleg ha Csórról jártak ki, 

Csákvár Gánt között még busz is van, egyszerűbb, és talán már nincs is olyan feladat, amivel nem 

Csákváron vagyunk. Mi biztos máshogy nem tudjuk ellátni a feladatot, mert nem tudok védőnőt szerezni.  

 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

Három szolgálat van és két védőnő. A harmadik szolgálat helyettesítéssel van ellátva egy vértesboglári és 

egy csákvári védőnő látja el, aki szintén egy szolgálatot visz, és így egy másik fél szolgálatot is ellát 

mellette.  
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Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Nem biztos, hogy a pontokon múlik, hogy ki mit tud ellátni. Ha a védőnő fizikailag nem tudja ellátni a 

feladatot, akkor hiába fér bele a ponthatárba.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Feltehetően akkor valami félreértés van, mert idáig amíg Bodmér ezt kellően körül nem járta és nem 

beszélt a járási védőnővel és a tisztiorvossal, addig az volt, hogy ennek jogi akadálya nincs, mivel a járási 

védőnő hagyatkozott a móri tisztiorvos állásfoglalására, akinek jogi végzettsége van, és úgy nyilatkozott, 

hogy nincs jogi akadálya ennek, meg lehet oldani feladat-ellátási szerződéssel. Ha úgy nyilatkoznak, hogy 

jogi akadálya van annak, hogy feladatellátási megállapodással lássuk el a feladatot, akkor más irányba 

megyünk, de én azt a nyilatkozatot kaptam szóban, hogy nincs jogi akadálya. Javasolták, hogy kérdezzük 

meg a Tanácsot, hogy van-e lehetőség továbbra is elláttatni a feladatot feladat-ellátási megállapodás 

keretein belül. Nálunk ki van alakítva minden feltétel ami szükséges, megvettünk mindent, ami kellett. 

Szeretném, hogy továbbra is az eddigi védőnő lássa el a feladatot. Ha a Tanács másként gondolja, ettől 

függetlenül én támogatom, ha van rá lehetőség, hogy Gántot is ellássa a védőnő.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Most nem fogunk tudni dönteni. Javaslom, hogy vizsgálja meg a munkaszervezet, hogy milyen lehetőség 

van. Mindkét település ellátását támogatom, ha Bodmér itt kívánja folytatni ne legyünk ellene. 

Véleményem szerint ezt hosszabb idő körüljárni, és javaslatot tenni. Támogatom mindkét település 

ellátását, és ha kell, akkor fel kell valakit venni.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Nincs védőnő. Hiába van meghirdetve az állás, nem jönnek a jelentkezők. Én sem akarom a védőnőket 

olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy ne tudják ellátni a feladatukat.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Meg kell kérdezni, hogy a pontszámba belefér-e.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Én fel szoktam keresni a GYES-en lévő anyukákat, hogy vissza tudnának-e jönni egy évvel korábban. 

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Mi háromszor adtunk fel hirdetést, és nincs jelentkező. Mint az óvónőnél, a védőnőnél is nagyon jó, hogy a 

diplomás embernek legyen nyelvvizsgája, ami sajnos kötelező. De ha az óvónő vagy védőnő elmegy egy 

másik szakterületre és megbecsülik, több fizetést kap, akkor ebbe a szakmába nem jön vissza. Két 

jelentkezőt szalajtottunk el, akit nem tudtunk felvenni, mert a diplomája nincs a kezében a nyelvvizsga 

miatt.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Nem volt olyan vélemény, hogy Gántot, vagy Bodmért ne fogadná be a Csákvári Önkormányzati Társulás. 

Akkor mi akadálya a döntésnek? A működési engedély módosítása hosszabb idő.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

A vezető védőnővel meg kell beszélni, hogy a megnövekedett létszám belefér-e. Ha még egy védőnőt fel 

kell venni, az költséggel jár.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Van üres helyünk, hirdetjük, de nincs jelentkező. 

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Most csak szándékról van szó. Szándékozik-e akár Bodmért, akár Gántot ellátni a Csákvári Önkormányzati 

Társulás? Ha a lehetőség nem adott, nyilatkozik, hogy szándékozik, ha ennek bármilyen akadálya van, az 

megint egy dolog, attól még a szándék lehet igen, ha pedig akadályba ütközünk, majd megkeressük a 

megoldást.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Ez nem szándéknyilatkozat, hanem határozati javaslat. Ha elfogadjuk, azzal kinyilvánítjuk, hogy Bodmért 

vagy Gántot fogadjuk, vagy nem. Ha kell, rendkívüli ülésen döntsünk a vezető védőnő állásfoglalását 
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követően. Hozzunk felelősségteljes döntést. Ha két hét múlva kiderül, hogy nem megoldható mindkét 

település fogadása, akkor visszavonjuk a határozatot? Nem látom értelmét.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Bodmérral szándéknyilatkozatról beszéltünk. Elnök úrnak igaza van abban, hogy ne dolgozzunk azon, 

hogy ide jöhetnek a települések, ha nem is lehetséges.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Arról nyilatkozhatunk, hogy támogatjuk-e. Úgy tudjanak hazamenni, hogy kaptak egy 

szándéknyilatkozatot, hogy támogatjuk, megnézzük a lehetőségét.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Az, hogy támogatjuk a szándékot, még nem jelent kötelezettséget.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Nem szeretném, hogy valaki úgy értelmezze, hogy elköteleződünk.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

A Csákvári Önkormányzati Társulás támogatja Bodmér kérelmét, de a kérelemről a jelen ülésen nem tud 

tárgyalni, mert a szakszolgálatok véleménye nem áll rendelkezésre. A végleges döntést a Társulás 

rendkívüli Tanács ülésen hozza meg. A hivatal járja körbe, hogy megvalósítható-e a két település ellátása.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Ha mindkét települést nem tudjuk fogadni, akkor külön-külön ki támogatja a településeket?  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Arról majd akkor szavazunk, ha tudjuk a választ. Most csak tapogatózunk. Tudjuk, hogy bizonyos 

ponthatárokba bele kell férni. Lehet kicsit kisebb, kicsit nagyobb, majd az összeszámolásnál kiderül. Lehet, 

hogy azt mondják, hogy megoldható, de vegyünk fel még egy dolgozót, mert úgy lesz minden terület 

normálisan ellátva. Nem tudom megmondani, hogy lesz, mert a pontokat nem ismerjük. Tudom, hogy 

Gánttal fölötte voltunk a ponthatárnak. Január 1-től a határon leszünk pont, de ott is van egy mozgási sáv, 

nem tudjuk a pontszámokat.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Egyetértek. Én támogatom Gánt ellátását, megoldást kell keresni.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Az, hogy van védőnő, vagy nincs, egy dolog. Ez most arról szól, hogy védőnői állást kell létrehozni, 

álláshelyet kell megalakítani. Az, hogy kapunk-e dolgozót, azzal nem tudunk mit kezdeni. Az, hogy nincs 

rá jelentkező, akkor annyival kell ellátni amennyi munkavállaló van.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Mikor ez megvan, ott át lehet tekinteni, hogy milyen feladatokat lát el a védőnő, lehet, hogy Bodmérnak 

nincs szüksége rá heti 2 alkalommal, mert megoldható kevesebb alkalommal is. A feladatot ellátja a 

védőnő, de ez már munkaszervezés kérdése. Nem szükséges Bodmérnak heti 2 alkalommal az ellátás, de 

kötelező önkormányzati feladat. Tudom, hogy ott a védőnő, de van, hogy senki nem megy hozzá. Ez már 

munkaszervezés kérdése. Beszéltem a vezető védőnővel, nem látják akadályát, itt már csak tényleg a 

pontszám a kérdés, a munkaszervezés az egy másik dolog.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Javaslom a következő elfogadását.  

A napirendben a Csákvári Önkormányzati Társulás szakmai alátámasztás nélkül dönteni nem tud, a 

kérelmek alapján a működést kivizsgáltatja, és rendkívüli tanácsülésen dönt a kérelmekről.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért az elhangzott javaslat elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
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Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

44/2016. (IX. 14.) határozata 

Bodmér Község Önkormányzatának részvételéről a védőnői feladatellátásban 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Bodmér Község Önkormányzatának 

és Gánt Község Önkormányzatának védőnői feladatellátásban történő részvételéről szóló előterjesztést. 

A napirendben a Társulási Tanács szakmai alátámasztás nélkül dönteni nem tud, ezért a kérelmek alapján a 

működést kivizsgáltatja, és rendkívüli tanácsülésen dönt a kérelmekről.  

  

Határidő: azonnal 
Felelős: a Társulási Tanács elnöke 
 

7./ A pályázati támogatással beszerzett Opel Vivaro kisbusz önerejének (áfájának) Csákvár Város 

Önkormányzata általi átvállalásáról 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Azért kértem, hogy ez az előterjesztés kerüljön napirendre, mert a múlt héten Újbarok Község 

Önkormányzatától kaptunk egy levelet, melyben jelezték, hogy jogalap nélkül nem kívánják kifizetni a 

kisbusz önerejének rájuk eső 62.000,- Ft-os részét.  

Mikor elnyertük a pályázatot és az önerő kifizetése szóba került, már akkor is nehezen ment az áfa 

kifizetése, ezért úgy döntöttem, hogy kérni fogom a Tanácstól, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a befizetett 

önerőt Csákvár Város Önkormányzata magára vállalja és a befizetett áfát visszatérítse. Mivel a Gondozási 

Központ és Idősek Otthona költségvetése Csákvár Város Önkormányzatának költségvetéséből van, 

átvállalja az áfát, a tulajdonjog maradna a Társulásé, de a fenntartási kötelezettség lejárta után a gépjármű 

átkerülne Csákvár Város Önkormányzatához.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Ez jogilag bevizsgált, hogy a tulajdonjogot is átvállalja? Az áfához ennek nem volt köze.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Az áfa volt az önerő. Nem tudom, hogy ez jogilag tiszta-e?  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Meg lenne határozva, hogy a fenntartási kötelezettség lejártát követően kerül sor a tulajdonjog átadására 

Csákvárnak.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

A felmerülő költségeket ez idő alatt Csákvár magára vállalja, hogy a fenntartást követően átkerüljön a busz 

a tulajdonába.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Hallani, hogy tárgyalások folynak arról, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona átkerüljön a 

katolikus egyházhoz. Ez mennyi időn belül várható? A pályázat kiírójának a fenntartási kötelezettséggel 

kapcsolatban hozzá kell, hogy járuljon. Ezzel kapcsolatban történt előre lépés?  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Voltak tárgyalások a Szeretetszolgálattal, volt érdeklődés, hogy átvegyék a Gondozási Központ és Idősek 

Otthonát, de jelzés nem érkezett azóta sem. Nem számolunk vele, de ha valamikor jövőre, vagy azt 

követően a Szeretetszolgálat átveszi az Idősek Otthonát, akkor a feladatellátással viszi az egészet, és ebben 

az esetben hozzájárul.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem tudott állást foglalni a kérdésben. Mi befizettük az áfát, a 

kisbuszt a Társulás átadta a Gondozási Központ és Idősek Otthonának, mert oda is lett pályázva. Zámoly 

annak szolgáltatásait nem veszi igénybe, de ide tartozunk, befizettük, mint második legnagyobb befizető, 

de igazából a Gondozási Központ és Idősek Otthona költségvetésében szerepel a busz fenntartása. Az 

üzemanyag, a javítás, az üzemeltetés szerepel.  
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A Gondozási Központ és Idősek Otthona számlája úgy néz ki, hogy van egyszer az állami támogatás, 

befizetés és az önkormányzati hozzájárulás. A kisbusz az önkormányzati hozzájárulásban jól 

elkülöníthetően szerepel?  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Szerintem nincs külön választva, a dologiban van benne.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

A megnyert 8 millió forintból Zámoly megnyert 2 millió forintot, lakosságszám-arányosan.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Az akkor illet meg, ha megszűnt a társulás.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

De már előre lemondok róla. 5 évig ott a busz, utána ez a kötelezettség nem áll fent, de ha én ezt a buszt, 

mint résztulajdonos szeretném igénybe venni 5 év múlva két hétvégére, mert szükségem van rá, addigra a 

Gondozási Központ és Idősek Otthona vesz újat. Ez átkerül Csákvár Város Önkormányzatának a 

tulajdonába és km díjért természetesen rendelkezésre bocsátja részemre. Egészen más a tárgyalási pozíció, 

ha részarányosan tulajdonos vagyok benne.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Hozzátenném, hogy Újbarok, hogy gondolta, hogy nem fizeti be? Nem úgy van, hogy 100 százalékosan 

kell dönteni? A többség döntött, hogy ezt vállaljuk.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Sajnos van más feladatellátásunk is, amibe senki nem segít be. Ebben a feladatban abszolút nem veszünk 

részt. Küldtünk levelet is, hogy mire hivatkozva nem fizetünk, a Társulási Megállapodásban is benne van, a 

pontos szöveget most nem tudom.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Mindenkit értek. Ahhoz, hogy jogilag hogy van annyit tudok elmondani, hogy annak idején mikor mi 

nyertünk egy nagy buszt az önkormányzattal és szerettünk volna egy kisebbre is pályázni, nagy 

önkormányzatként nem volt rá esélyünk. A nemzetiségi önkormányzatot kértük fel, hogy pályázzon, nekik 

azonban nem volt szükségük rá, de ő volt a pályázó, ő fizette be az áfát. Mi szerettünk volna üzembentartók 

lenni, utána jártunk, megoldható volt. Többször lett már ellenőrizve, rendben volt, hogy kifizettük az áfát, 

amit már a nemzetiségi önkormányzat kifizetett, mint önerőt. Utána kötöttünk szerződést, üzemben tartási 

szerződésünk van, hogy minden jogot a busz felett mi gyakorlunk, a nemzetiségi önkormányzat bele sem 

szól, hogy hova miként megyünk. A biztosítási díjat is a nagy önkormányzat fizeti. Vitatkozhattunk volna, 

Újbarkot is megértem, hogy nem akarja befizetni az áfát, ha nem is használja a buszt. Ha visszafizetitek az 

áfát megértem, nekünk is van buszunk, legyen. Ez jogilag rendben van.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kényszer helyzetben voltunk, a feladat ellátásra lehetett pályázni, és mivel a Gondozási Központ és Idősek 

Otthona fenntartója a Csákvári Önkormányzati Társulás, ezért a Társuláson keresztül tudtunk pályázni, de a 

feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok finanszírozzák a költségeket.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Most is van egy pályázat gépekre, de össze kell fogni 4-5 településnek. Mondtam, hogy így nem pályázok. 

10 kilométerenként négy külterületem van, havat is tolnék vele, ha összeállnánk 4-5 településsel, abból 

mindig csak vita lenne.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Ha Újbarok részéről nem érkezik a levél, eszembe nem jutott volna, de elgondolkodtam rajta, ez a 

legtisztább ebben a tekintetben.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

A Társulási Megállapodás 4.6.10 pontjára való hivatkozás kicsit sántít. Ez a működésre vonatkozik. A 

Tanács ezzel vagyont szerzett, a vagyon, ha megszűnt a Társulás Újbarkot is illeti. Az a vagyon a mai 

napig Újbarok vagyonrésze is. Bár nem hajtotta végre a tanács döntését, nem fizette be az áfát, holott a 

tanács többségi döntése az volt. Az kéri az Elnök úr, hogy mondjunk le a vagyonról és visszaadja a 
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befizetett áfa összegét. Ha a fenntartási időszak lejár a kisbusz Csákvár Város Önkormányzatának 

tulajdonába kerül. Ha lemondunk a vagyonról vissza kapjuk az áfát.  

Újbarok nem fogadja el a döntést, hogy a többség lemond a vagyonról, de igényt tart rá?  

 

Akkor el kell olvasni, mi van ebben a pontban. Más a vagyonszerzés és a más a működtetés. Nem vagyok 

jogász, de tudom, kitől mit kell megkérdezni.  

Részemről elfogadható, Bodmér támogatja. Való igaz, polgármester asszonynak igaza van, közös lónak 

túrós a háta.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben más észrevétel nincs, kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 7 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, 2 (kettő) „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

45/2016. (IX. 14.) határozata 

a pályázati támogatással beszerzett NIS-521 forgalmi rendszámú OPEL Vivaro áfájának Csákvár 

Város Önkormányzata általi átvállalásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a pályázati támogatással beszerzett 

NIS-521 forgalmi rendszámú OPEL Vivaro általános forgalmi adó kötelezettségének teljesítésével 

összefüggő előterjesztést és úgy határozott, hogy:  

 

1. Felkéri Csákvár város polgármesterét, hogy Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. szeptember 27. napján tartandó ülésére terjesszen elő egy olyan megállapodás tervezetet, 

amelyben Csákvár Város Önkormányzata átvállalja a többi tagönkormányzatra lakosságszám 

arányosan kirótt általános forgalmi adó összegét és azt a Csákvári Önkormányzati Társulás részére 

megfizeti. A Csákvári Önkormányzati Társulás a megállapodás tervezet szerint – a csákvári 

hozzájárulás kivételével – vállalja az általános forgalmi adó összegének lakosságszám arányos 

visszautalását, míg a tagönkormányzatok a Társulási Megállapodás rendelkezéseitől eltérően, 

lemondanak minden – 

a kisbusz beszerzésével összefüggő – Csákvári Önkormányzati Társulással és Csákvár Város 

Önkormányzatával szembeni egyéb követelésükről.  

 

2. Felkéri a többi tagönkormányzat polgármesterét, hogy Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 1. pont szerinti megállapodás tervezetről szóló határozata ismeretében haladéktalanul 

terjessze települése képviselő-testülete elé jóváhagyásra a megállapodás tervezetet. 

 

3. A tervezet tagönkormányzatok mindegyike általi jóváhagyása esetére felhatalmazza a Társulási 

Tanács elnökét a jelen határozatban foglaltak szerint előkészített megállapodás aláírására, a 

tagönkormányzatok mindegyike általi aláírást követően az általános forgalmi adó összegének jogosult 

tagönkormányzatok részére történő lakosságszám arányos visszautalására. 

 

Felelős: társulási tanács elnöke, a munkaszervezet vezetője, a tagönkormányzatok polgármesterei  

Határidő: azonnal  

 

Kőrösi Ödön Csákberény község alpolgármestere:  

Csákberény nem kéri az áfa visszafizetését.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Köszönjük. Ezzel kapcsolatban még polgármester úrral egyeztetek.  

Visszatérve Szár Község Önkormányzata kilépésével kapcsolatos döntésre, ha az áfa visszatérítést 

elfogadja a Tanács, akkor Szár részére is visszafizetésre került az áfa, tehát az első pontot javaslom 

elfogadni a határozati javaslatban.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, 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 
46/2016. ( IX. 14.) határozata 

Szár Község Önkormányzatának a Társulásból történő kiválásával kapcsolatos elszámolás 
  

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a munkaszervezetet, hogy készítsen 

Megállapodást a Társulás és Szár Község Önkormányzata között arra vonatkozóan, hogy a Társulás 

visszafizeti az Önkormányzat részére a kisbusz beszerzéssel összefüggésben befizetett 241.110 Ft önerőt, 

így a Társulást az eseteleges megszűnés következtében történő vagyonfelosztás, vagy értékesítés esetén 

semmilyen kötelezettség nem terheli Szár Község Önkormányzatával szemben. A pályázati forrásból 

beszerzett sörpadok felosztására későbbiekben, a Társulás megszűnésekor kerül sor. A Társulási Tanács 

felhatalmazza a társulás elnökét a Megállapodás aláírására. 
   
Határidő: azonnal  
Felelős: munkaszervezet vezetője 
 

8./Aktuális ügyek 

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Jegyző asszony tájékoztatójában is elhangzott, hogy 2017. szeptember 1-től 3 éves kortól a gyerekeket 

óvodába kell vinni.  

Zámoly esetében elsőbbséget élvez a Zámolyi lakos, majd a zámolyi lakcímmel nem rendelkező, de 

zámolyi lakos, és ha még mindig van hely akkor tudunk más településről fogadni gyermekeket. Nem csak a 

bölcsődei ellátás problémás, hanem az óvodai is, mert kötelező 3 éves kortól óvodába vinni a gyerekeket.  

10.000 fő fölött kell bölcsőde, ha 40 főnél több az 1-3 éves korú gyermek. Akkor is kötelező bölcsődét 

üzemeltetni, ha már 5 szülő kéri.  

Megnéztem a műszaki paramétereket a szabvány szerint. Ha családi házat vagy régebbi épületet alakítunk 

át, annak engedélyezése csak a hatóság jóindulatától függ. Előnyben vannak azok a települések, ahol már 

így működik a bölcsőde. 3 nm/gyerek, maximum 14 fő egy csoportban, de ha növekszik a hátrányos 

helyzetű gyermekek száma, a létszám már csökken. Lehet, hogy csak 10 fővel lehet számolni, így ha már 

15 gyerek van, két csoportot kell indítani. Bölcsődés dada és kisgyermek gondozó is kell, előbbi 1 éves 

OKJ képzés utóbbi 2 éves OKJ képzés. Ezek az álláshelyek nem helyettesíthetőek óvodapedagógussal és 

óvodás dajkával. Augusztusban döbbentem rá, hogy egy évünk van megoldani a problémát. Kiosztottam 

egy lapot a szülők között, 12-en kérték a bölcsődei ellátást Zámolyon vagy Székesfehérváron. Az ötletem, 

hogy legyen egy körzetes bölcsőde, a többi település, hogy áll ezzel a kérdéssel?  
 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Mi fel vagyunk háborodva. Nálunk vegyes csoport van, sokszor probléma, hogy 3 éves kortól kötelező az 

óvoda, mindig van 1-1 gyermek a környező településekről. Meg szoktuk beszélni az óvónőkkel, hogy 

elsőbbséget élveznek a gánti gyermekek, és akiknek dolgoznak a szülei. 6 éve bevezették a vegyes 

bölcsődét, ami nagyon egyszerű volt, minden engedélyt módosítottunk, igaz a Kormányhivatallal mindig 

volt problémánk, mert egy bölcsődés gyermek kettőnek számít. Pelenkázót kellett venni, zuhanyzót, orvosi 

szobát kellett kialakítani, de mindenki nagyon örült a változásnak. Talán egy év volt, hogy nem volt 

bölcsődés korú gyermek. Annak idején mikor megjelentek a TOP-ban a bölcsődeépítési tervek 

országgyűlési képviselő úr be is hívott, hogy meséljem el, hogy működik a vegyes csoport. Sokkal olcsóbb, 

annyi, hogy ha nincs bölcsődés korú gyermek, akkor is alkalmazásba kell lenni a gyermek gondozónak. 

Elmondtam, leírtuk pontokba, hogy milyen jó, erre most meg kell szüntetni. Jövőre négy olyan kisgyerek 

lesz Gánton, aki a vegyes bölcsődés csoportba felvehető lenne, de ha megszűntetik, el kell utasítani őket. 

Egy év alatt miből építsek bölcsődét? Ha lenne esetleg több idő rá, megoldható lenne. Mi is szerettünk 

volna indulni a TOP pályázatokban bölcsődeépítésre, de lemondtam róla, mert nekünk is kellene az 

óvodához hozzá építeni, azonban a vegyes csoportú rendszer működött. Nem indultunk a pályázaton, és 

most a vegyes csoport lehetőségétől megfosztanak minket. Valószínűleg aki kitalálta ezt a döntést, a 

hátrányos helyzetű településekre gondolt, de ilyen kis létszámú településeken csak ez a megoldás működik.  

Nálunk kellene még két csoportszoba és egy kis szoba ahol tornázni tudnának a gyerekek, de ez 5 éves terv. 

A vegyes csoport nagyon jól működik. Nem fogok tudni bölcsődét építeni 1 év alatt, de nem tudok 

elküldeni 4 helyi gyermeket sem, mert nincs hova.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Székesfehérvárral nem tudok ellátási szerződést kötni, Csákvárral tudnék, de itt sincs hely.  
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Helyben ez a legolcsóbb a vegyes óvodás-bölcsődés csoport, de ez már nem működhet.  

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Mindenkit fel kell venni az óvodába. Zámolyon 79 3 év alatti gyermek van.  

 

dr. Riegelman Henrik Szár és Újbarok jegyzője: 

Száron is ennyi van, vegyes csoport szintén, mint Gánton.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Nekem egyelőre telkem sincs, de 3-4 év mire megépül egy ilyen intézmény. A Top-ból meg sem 

próbáltunk erre pályázni, mert mindenki erre pályázik. Nem akartam hátrányba szorítani azokat, akiknek 

szüksége lenne rá, mert nekem működő rendszerem van. De az új szabályozás szerint már mégsincs. Most 

mindenki bölcsődét fog építeni a semmiből? Mennek vissza dolgozni az anyukák, mert munkaerőhiány is 

van.  

Itt valószínűleg a hátrányos helyzetű régiókat vizsgálták és elsiklottak e felett, hogy a kis településeken 

csak ez a vegyes óvodás-bölcsődés csoport működik. A kicsinek segít a nagy, tanul tőle, jól működik, erre 

meg akarják szüntetni.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Véleményem szerint ezt a rendelkezést módosítani fogják, ha jelzések érkeznek.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Megtesszük ezt a jelzést.  
 

A Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 óra 30 perckor bezárta.  
 

k.m.f. 
 

 

 

 

 

            Illés Szabolcs            Tóth Jánosné  

Csákvár város polgármestere        címzetes főjegyző 

   Társulási Tanács elnöke      munkaszervezet vezető 


