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J e g y z ő k ö n y v  
 

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

hivatalos helyiségében 2015. február 10-én 8:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    Csákvár polgármestere 

    Balogh István    Bodmér polgármestere 

    Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

    Schnobl Ferenc    Újbarok polgármestere 

Bánszki István     Zámoly polgármestere 

Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Késett :   Moharos Péter    Szár polgármestere 

    dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

Tóth Jánosné     munkaszervezet vezető 

    Knausz Imre     Csákvár Város alpolgármestere 

    Sörösné Mohácsi Krisztina  gazdálkodási irodavezető 

    Pohlmüllner Tamás    aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána     igazgatási előadó 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 9 

tagból 7 fő polgármester jelen van. A 3. napirendi pont - A 2015. évi belső ellenőrzési szolgáltatási 

szerződés elfogadásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét javaslom. Amennyiben más 

módosítás, javaslat nincs, kérem, aki a módosított napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 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  

1/2015.(II. 10.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a 2015. február 10-i nyilvános ülésének napirendjét 

a következők szerint fogadja el:  

 

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 

2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása 

3./ Információbiztonsági feladatellátásra érkező ajánlatokról 

4./ Gyepmesteri szolgáltatásról 

5./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

A decemberi ülés óta minden települést érintő dolog nem történt. Az egyes településeket érintő ügyekben 

folyamatos a kapcsolattartás.  

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

beszámoló 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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A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

2/2015. (II. 10.) 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 Csákvári Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere,k a társulás elnöke:  

Az előterjesztés részletes. Szóban kiegészíteni nem kívánom, kérem Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi 

irodavezetőt ismertesse az előterjesztést.  

 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

A költségvetésben szerepelnek a társulás feladatai, a család és nővédelmi feladatok, a védőnők. A védőnők 

kapnak OEP támogatást, mely lefedi a működésüket, de ezt az összeget előre nem látjuk. A kormányzati 

funkciónál szerepel, ami összefoglalja a társulás tevékenységét, a közös költségeket. A társulás 

tulajdonában lévő autó átadásra került a Közös Önkormányzati Hivatal részére, azonban a cégautó adót 

még a Társulás nevében kellett befizetni. A Hivatal megfizeti ezt, költséget, hogy a Társulásnak ne legyen 

nem jogos költsége. A tagdíjból befolyó összeget a közös költségek fedezetére fordítjuk, a fennmaradó 

összeg átadásra kerül a hivatal részére tanácsi határozat alapján.  

A gyepmesteri szolgáltatásban nem minden település vesz rész, a falugondnoki szolgálat szintén csak két 

települést érint. A busz működtetési kötelezettsége lejár, ami pályázattal terhelt volt, innentől a települések 

döntik el, hogy továbbra is ellátják-e a feladatot.  

A tavalyi évben fizetett összegnek megfelelően terveztük a költségeket, a két település 600.000,- Ft körüli 

összeget fizet. Bodmér alpolgármesterével egyeztettem, aki elmondta, hogy ha Bodmérnak többel kell 

hozzájárulni, akkor az új tárgyalási alap, hogy a többi szolgáltatás díja megfelelő-e. A busszal kapcsolatban 

fenntartási, karbantartási költségek is jelentkeznek, az idén le kell cserélni a gumikat, ami nagyobb kiadást 

jelent. 2,5 millió forint a normatíva, a tavalyi évben is ennyi volt, melyet Csákvár kap meg, majd átadja. A 

kötelező biztosítás váltás már megtörtént, a Casco váltás folyamatban van.  

A Gondozási Központ és Idősek Otthona működtetéséhez Csákvár teljes mértékben hozzájárul, ez a többi 

települést nem érinti anyagilag. 

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

Időben megkaptam az anyagot, át tudtam nézni. A Gondozási Központ és Idősek Otthonával kapcsolatos, 

illetve az egy két települést érintő ügyekben nem foglalok állást, a költségvetés többi részével egyetértek, a 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, elfogadásra javasolja. 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki a költségvetést el tudja fogadni, 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  

3/2015. (II. 10.) határozata 

a 2015. évi költségvetés megállapításáról 

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

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
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A határozat célja 

 

1)  A határozat  célja a Csákvári Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetése- 

mint az társulás gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, 

gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.  A határozatban meghatározott 

bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok 

teljesítésének figyelembe vételével-, azok felhasználásának jogosultságát jelentik 

 

2.)  A Társulás 2015. évi költségvetése 

 
(1) a) költségvetési bevételét   106.619  eFt-ban 

 b) finanszírozási bevételét    53.746  eFt-ban 

 c) bevételeit összesen   160.365  eFt-ban  

 azaz százhatvanezer-háromszázhatvanöt forint, 

 

 d) költségvetési kiadásait  104.782 eFt-ban 

 e) finanszírozási kiadásai   53.746  eFt-ban 

 f) kiadásait összesen  160.365 eFt-ban  

 azaz százhatvanezer-háromszázhatvanöt forint, 

 

 g) költségvetési hiány 0 eFt 

 azaz nulla forintban állapítja meg. 

  

 

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

együttes 2015. évi  

 

 a) működési célú költségvetési bevételei:  106.619  eFt, 

 b) működési célú költségvetési kiadásai:   105.833  eFt, 

 c) működési többlet          786 e Ft 

 

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

szervek együttes 2015. évi  

  

 a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:        0 eFt, 

 b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:     786 eFt, 

 c) felhalmozási hiánya      786 eFt 

 

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

többletet jelöli meg. 

 

3.)  A Társulás bevételei 

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását 1. melléklet Bevételek III-IV. alfejezetek 

tartalmazzák. A tervezett feladatok megvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szükség. 

 

4.)  A Társulás kiadásai címszó alatti bekezdés helyébe a következő kerül: 

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet Kiadások I-II. alfejezetek 

szerinti összegben határozza meg a Társulás. 

 

5.)  Általános és Céltartalék 

Társulás 2015. évre általános és céltartalékot nem képez. 

 

 

6.)  Kötelező, Önként vállalat és Államigazgatási feladatok 

Társulás önként vállalt feladata a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményénél az 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása. A Társulásnak államigazgatási feladata nincs. 
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A Társulás önként vállat feladatainak kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, működési és 

felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. 

 

7.)   Közvetett támogatás 

 A Társulás közvetett támogatás nem nyújt. 

 

8.) Létszámkeret meghatározása 

A Társulás és Intézményének létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A létszámkeret 

módosításáról a Társulási Tanács dönt. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke:  

Szükséges a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása is. Kérem, aki egyetért a 

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  

4/2015. (II. 10.) határozata 

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetését megismerte és jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

Kérem, aki a stabilitási határozat elfogadásával egyetért, 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  

5/2015. (II. 10.) határozata 

A Csákvári Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredőfizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeiről 

 

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján a társulás saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint 

állapítja meg: 

Saját bevételek összege: 

                                                              2014.  0 

                                                              2015.  0 

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2014.  0 

                                                              2015.  0 

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 
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Bánszki István Zámoly község polgármestere: 

Az előterjesztés kapcsán felmerült a védőnői támogatás. A zámolyi védőnőnk kismama lesz, a pályázatot 

már kiírtuk, de még nem érkezett jelentkezés. A kialakult helyzet Zámolyt és Gántot is érinti, ha senki nem 

jelentkezik a helyettesítést valahogy meg kell oldani. Az anyagi források rendelkezésre állnak, de 

szeretném elkerülni, hogy plusz munkát kelljen végezniük a védőnőknek.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke:  

Egyeztettem a védőnőkkel, nem örülnek, nem tudnák felelősséggel vállalni a helyettesítést. Bízzunk benne, 

hogy lesz jelentkező.  

A költségvetés kapcsán célszerű a közbeszerzési tervet is elfogadni, mely nem tartalmaz közbeszerzést.  

Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával, egyetért, 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  

6/2015. (II. 10.) határozata 

a 2015. évi közbeszerzési tervről 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa figyelembe véve a közbeszerzésről szóló 

CVIII. tv. 33. § (1) bekezdését, a 2015. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Munka megnevezése 
Várható 

végrehajtása 

 
Bekerülési 
összegmFt 

 

Közbeszerzési eljárás 
dátuma 

I.Árubeszerzés  0  

II. Építési beruházás  0  

III. Szolgáltatás megrendelés  0  

IV. Építési koncesszió  0  

V. Szolgáltatási koncesszió  0  

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Társulás elnöke 

 

Moharos Péter Szár község polgármestere megérkezett, a Társulási Tanács 8 fővel határozatképes.  

 

3./ Információbiztonsági feladatellátásra érkező ajánlatokról 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

Az információbiztonsági feladatellátásra több árajánlatot kértünk be a 9 település együttes ellátására 

vonatkozóan. Az előterjesztés, és az árajánlatok kiküldésre kerültek. 

 

 

Bánszki István Zámoly község polgármestere:  

650.000,- Ft + Áfa a legtöbb ajánlat, a fehérvári cég kicsit olcsóbb. Nem tudom mi a különbség a 

szolgáltatások között, azt nem részletezték szakmailag, de javaslom, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevő céget 

válasszuk.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Számomra még mindig kérdés, hogy az ajánlatban szereplő összeget településenként kell-e megfizetni. A 

csákvári hivatalt nézve a 4 település, 4 x 40.000,- Ft-ot fizet, az 160.000,- Ft?  

Bodmér költségvetésébe ez nem fér bele. Annyira pici település vagyunk, hogy havi 40.000,- Ft-ot nem 

tudunk kifizetni. Örülünk, hogy az orvosi ügyeleti ellátáson valamennyit tudtunk spórolni, amit most ez a 

szolgáltatás el is vinne.  

 

Tóth Jánosné munkaszervezet vezető:  

Az árajánlatokat a 9 település ellátására kértük, nincs információm arról, hogy megnézték-e egyenként a 

településeket, ez sablon árajánlat.  
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Az információbiztonsági feladatok ellátása 2016. január 1-től kötelező feladat, javaslom, hogy kérjünk 

ajánlatot konkrétan, településenként is.  

 

Sztányi István Vértesboglár község polgármestere:  

Az legyen a kiindulási alap, hogy a Közös Hivatal esetében nem kell a társteleülésekkel számolni. 

Vértesbogláron egyetlen számítógép van, amin szövegszerkesztőt használunk, az nem hivatali gép. Van 

egy közös hivatal, és vannak a települések önkormányzattal.  

  

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Újbarkon és Száron már van ilyen rendszer, a polgármester úr utána érdeklődik telefonon.  

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:  

Egyetértek azzal, hogy várjunk még a szolgáltató kiválasztásával, járjuk körbe a dolgot.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

A testület nélkül nem tudok sem szavazni sem dönteni.  

 

Moharos Péter Szár község polgármestere:  

Nálunk ez az információbiztonsági rendszer már megvan, ebben nem vennénk részt. Informatikus ezt nem 

fogja tudni ellátni, oktatásokat, auditokat kell tartani. Száron kedvező ajánlatot kaptunk, korábbi 

ismeretségre való tekintettel, Újbaroknak nem kellett információbiztonsági rendszer, mert nincs hivatala.  

A havi 40.000,- Ft-os ár reális piaci árnak tűnik.  

 

dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere megérkezett. A Társulási Tanács 9 fővel 

határozatképes.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke:  

Kértünk ettől a cégtől is ajánlatot, a szabályzat elkészítésére 120.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatot adtak, a 

feladatok ellátásra pedig 45.000,- Ft + Áfa.  

Részletesebben körbejárjuk a lehetőségeket és a következő ülésre újra előterjesszük. Úgy vélem 

Vértesboglárt, Bodmért, Gántot, Csákberényt ez nem érinti, hiszen nincs saját hivataluk. Száron már kész, 

maradt Zámoly, Pátka és Csákvár.  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy részletesebb információgyűjtést követően terjesszük elő újra az 

információbiztonsági rendszer kialakítására vonatkozó előterjesztést, kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

7/2015. (II. 10.) határozata 

információbiztonsági feladatok ellátásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Tárulás Társulási Tanácsa az információbiztonsági feladatok ellátásról szóló 

előterjesztés megismerte. Felkéri a hivatalt, hogy részletesebb információgyűjtést követően terjessze elő 

ismételten az előterjesztést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: munkaszervezet vezető 

 

4./ Gyepmesteri szolgáltatásról 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

A gyepmesteri feladatokat az Alpha-Vet Kft. látja el. A gyepmesteri feladatellátásban négy település vesz 

részt Csákvár, Pátka, Újbarok, Zámoly. A Szolgáltató szeretne árat emelni, melyet táblázatba foglaltan 

küldött meg részünkre. Az előterjesztést, és az áremelésre vonatkozó táblázatot mindenki megkapta.  

 

Moharos Péter Szár község polgármestere:  

Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésén fog határozatot hozni arra 

vonatkozóan, hogy szeretnénk csatlakozni a szolgáltatáshoz.  
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Tóth Jánosné munkaszervezet vezető:  

Az árajánlat 5 településre vonatkozik, kevesebb esetén is annyit kell fizetni, így Szár csatlakozása nem 

változtat az áron.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

Amennyiben más hozzászólás nincs, és a 2015. évre adott árajánlat elfogadható, kérem, aki az ajánlat 

elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

8/2015. (II. 10.) határozata  

gyepmesteri szolgáltatásról 

 

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

2015. évre vonatkozó szolgáltatási díjait, melyet az alábbiak szerint fogad el:  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

5./ Aktuális ügyek 

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

A falugondnoki busszal kapcsolatban szeretném hozzáfűzni, hogy az árajánlat alapján Újbarok megtartja a 

szolgálatot. Az iskolabusznál van kísérői megállapodásunk Bodmér községgel, melyet felbontunk, mert 

Újbaroknak is van egy 8 órás dolgozója, akinek beépíthető a munkakörébe az utas kísérés. Érdeklődtem ez 

ügyben a sofőrnél, reggel 8 perccel kellene, hogy korábban induljon a busz Csákvárról, és délután 8 perccel 

később érkezne vissza. Ez az időkiesés lenne, semmi másban nem kell változtatni, az árakat tudjuk tartani.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Ez jelent plusz km-t?  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Körülbelül 4 km-t jelent pluszban. 

4 km kb.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Napi 4 km plusz megkérdőjelezi a hozzájárulást.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

A falugondnoki szolgálat fenntartásában kötelező a szerda, pénteki nap?  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Ha csökkenjük a szolgáltatást, kevesebb normatívát fogunk kapni.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Szerdán Újbarokról 4 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Márciustól az érintett helyközi járatok Bicskén a 

Tescoig közlekednek, ezzel segítik a bevásárlásokat. A pénteki nap piac nap, akkor nagyobb az érdeklődés. 

Megtakarítást kell elérnünk, és amit a szerdai napon nyerünk, az behozza a plusz kilométereket.  

Ez Újbaroknak 100.000 forintokat jelent, ennyit fizetek a kísérőért egy évben. Van dolgozónk, akinek 

belefér a munkaidejébe, ennek feltétele, hogy 8 perccel korábban indulnia a busz, és délután később érne 

vissza.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulás elnöke: 

A reggeli járat ideje ne módosuljon, reggel 7 óra 45 perckor csengetnek be, addigra a gyerekeknek meg kell 

érkezni.  

Idő 

tartam(év) 

Alap díj /hó  14 nap/db Bódító szer Befogási díj Km (telephelytől-

telephelyig) 

1 35 200 Ft 4400-Ft 4180-Ft 1760-Ft 110-Ft/km 



8 

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Ezt mondta a sofőr is, hogy előbb kell menni az óvodásoknak. A busz Újbarok,Szár, Bodmér, Vértesboglár, 

Móricmajor, Csákvár útvonalon közlekedne.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Javaslom nézzük meg a szerződésben, hogy van szabályozva. Úgy vélem, ha csökkentjük a feladatokat, 

azzal csökken a normatíva is.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

A Megállapodást 30 napos felmondással lehet megszüntetni. A Képviselő-testületnek szándéka a 

Megállapodás felmondása április 1-től.  

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

A költségek megosztásával is lesznek problémák, mert eddig fele-fele arányban bontottuk meg a 

költségeket, de nem biztos, hogy napi plusz 4 km-rel is helytálló lesz. A plusz kilométereket hozzá kell 

számolni.  

 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető: 

A karbantartás, gumi csere, üzemanyag költséget nem tudjuk megbontani.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

A km díjban benne vannak a busz egyéb költségei is. 1 km-re vonatkozóan kell visszaosztani. 

 

Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi iroda vezető: 

Újra kell gondolni az egész rendszert, hiszen ha visszajön a busz Bodmérról, még bemegy Móric majorba 

is. Az már ki fizeti?  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

Nézzük meg, hogy a normatívában jelent-e változást, ha egy vásári napot kiveszünk? Ha Bodmér megtartja 

a szerdai napját, akkor nem fog változni a normatíva. Muszáj valamit tennünk, a költségvetésünk egyre 

szűkösebb. Felmerült, hogy megszüntetjük az egészet, de talán a pénteki nap belefér. Főként nyugdíjasok 

veszik igénybe, akik ingyen utaznak a helyközi járaton is.   

 

Balogh István Bodmér község polgármestere:  

Újbarokról csak az óvodásokat viszi a busz.  

 

Schnobl Ferenc Újbarok község polgármestere:  

A 6 éven aluliakat nem viszi el a helyközi járat kísérő nélkül, ezért döntöttünk úgy, hogy maradunk, de 

csökkenteni kell a kiadásokat.  

Megnézzük a szerződést, azt követően tárgyaljunk újra.  

 

Nagy Dániel Pátka község polgármestere:  

A Fejér Megyei Múzeumban folyamatos megbeszéléseket tartunk a római kori leletek feltárásával 

kapcsolatban. Több település érintett az ügyben, és felvetettük a megyei közgyűlés felé, hogy szeretnénk a 

megyei értéktárba benevezni a térség római kori értékeit. Elkezdem összeállítani az anyagot, melyhez 

társulási szinten is lehet csatolni értékeket. Felmerült, hogy több településen van tájház. Utána kellene járni, 

hogy bármilyen normatívát, vagy állami finanszírozást lehetne-e kapni, ha intézményesítenénk őket. 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a társulási tanács elnöke: 

A Vértes Múzeum sem önálló intézmény. Volt róla szó korábban, hogy múzeumként működjön, de olyan 

követelményeknek kellene megfelelni, amire nincs anyagi forrás. Önálló intézménynek személyzet kell, és 

több millió forintos költséget jelentő technikai feltételek.  

Köszöntöm Tóth Árpádnét, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület képviselőjét, aki felhívást szeretne 

intézni Önökhöz.  

 

Tóth Árpádné Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület képviselője:  

Üdvözlöm Önöket! Tóth Árpádné vagyok nyugdíjas pedagógus, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 

egyik alapítója. Az Egyesület a legaktívabb civil szervezet Csákváron, minden évben kitalálunk valami 

újat. Az idei évben szeretnénk Csákvár Város történetében először városi szintű Európa Napot szervezni, 
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melynek célcsoportja a 15-20 éves fiatalok. Szeretnénk kistérségi szintre emelni a rendezvényt, hogy a 

fiatalok ismerjék meg más települések szokásait, kultúráját is.  

5 fős csapatokat szerveznénk minden településen, akik egy Power Point előadás keretében mutatják be, 

hogy miért az ő településük a legszebb. Ha a 9 település összeadná az értékeit, a kistérség értékeit is be 

lehetne mutatni.  

A rendezvényt május 1-re terveztük, mellyel szeretnénk egy kicsit visszahozni a régi feelinget zsíros 

kenyérrel, sörrel, virslivel. Megpróbálunk fórumot is szervezni, és vetélkedőket Európáról. Bízom benne, 

hogy ezek a generációk a nagy európai közösségben fognak élni.  

A fazekasok is elmentek mesterséget tanultak és itthon is tudták gyarapítani megszerzett ismereteiket. A 

mai fiatalok is menjenek, nézzenek körül, szerezzenek tapasztalatokat, a saját bőrükön tapasztalják meg 

mire képesek. Hiszen olyan nincs, hogy nem vagy képes rá. Ezt a szemléletet kell követni, ebből próbálunk 

kiindulni.  

Ha a testületek elfogadják 50.000,- Ft költség merülne fel, akár a kistérségi költségvetésből, akár 

településenként, ami az 5 fős csapatokat tekintve gyerekenként 10.000,- Ft-ot jelent. Pályázni is fogunk 

természetesen.  

Csákváron és a környéken is sok tehetséges fiatal van, meg kell őket szólítani, hogy mutatkozzanak be és 

szórakoztassák egymást. Beszéltünk a rendőrséggel is, drog prevenciós előadást is fognak tartani, felhívják 

a figyelmet a veszélyekre vetélkedő formájában, de a fő cél a kistérség bemutatása. Szép helyen vagyunk, 

jó, hogy itt vagyunk, védjük és szeressük ezt a környéket! 

Egy vidám, felszabadult napot szeretnénk szervezni, fővédnöknek Illés Szabolcs polgármester urat kértük, 

de ő jelezte, hogy távol lesz, így Knausz Imre alpolgármester úr veszi át helyét.  

Lesz vidámság, de díjakra nem terveztünk költséget. Egy 45 fős buszt kértem a Fehérvár Traveltől egy 

Debreceni, Nyírségi utazásra.  

 

Kérem, hogy február végéig döntsenek ezzel kapcsolatban, és jelezzenek vissza a következő elérhetőségek 

valamelyikén:  

Telefon: 0620/94-57-194 

E-mail: szimeanya@t-online.hu 

 

dr. Vécsei László Csákberény község polgármestere:  

Csákberényben rétes fesztivál lesz, ami szintén egész napon rendezvény, így én nem tudok részt venni, de 

tájékoztatom a fiatalokat a rendezvényről. 

 

 

A Társulás Elnöke a megköszönte a megjelentek aktív részvételét és az ülést 9 órakor bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

    Illés Szabolcs       Tóth Jánosné  

Társulás Elnöke      Munkaszervezet vezetője 

mailto:szimeanya@t-online.hu

