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FEJÉR MEGYE 

CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS   Ikt. szám:  

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

 

13/2015. (IV. 14.) a napirendek elfogadásáról 

14/2015. (IV. 14.) a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról  

15/2015. (IV. 14.) a Társulás 2015. évi belső ellenőrzéséről 

16/2015. (IV. 14.) Szár Község csatlakozása a gyepmesteri feladat-ellátáshoz 

17/2015. (IV. 14.) a szociális intézményi térítési díjak elfogadásáról 

18/2015. (IV. 14.) falugondnoki szolgálat első negyedéves elszámolásáról 
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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. április 14-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 

    dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 

Távol:    Moharos Péter    Szár polgármestere 

Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

Tóth Jánosné     munkaszervezet vezető, címzetes  

főjegyző 

    Knausz Imre     Csákvár Város alpolgármestere 

    Sörösné Mohácsi Krisztina  gazdálkodási irodavezető 

    Pohlmüllner Tamás    aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána     igazgatási előadó 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

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

tagból 6 fő polgármester jelen van. Amennyiben más módosítás, javaslat nincs, kérem, aki a módosított 

napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

nélkül a következő határozatot hozza: 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

13/2015.(IV. 14.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. április 14-i nyilvános ülésének napirendjét 

a következők szerint fogadja el:  
 

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

2./ A CSÖT 2015. évi belső ellenőrzéséről 

3./ Szár község csatlakozása gyepmesteri feladat-ellátáshoz   

4./ Térítési díjak megállapítása 

5./ Falugondnoki szolgálat első negyedéves elszámolásáról 

6./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

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

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

A két ülés között végzett munka keretében két dologról szeretnék tájékoztatást adni. Az egyik a Buda 

Regionális Bank bedőléséhez kapcsolódik. Múlt héten voltam egy megbeszélésen, ahol elmondták, hogy a 

jövő hét folyamán visszakapjuk a bent ragadt pénzünket. Egy hetet mondtak, de lehet, hogy már a héten 

megérkezik az összeg.  

Alpolgármester úrral, a Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetőjével március 27-én voltam a 

Szociális és Gyámhivatalban az intézmény személyi változásaival kapcsolatban.  
 

Knausz Imre Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetője: 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak határozott idejű működési engedélye volt, mert nem volt 

megfelelő végzettségű munkavállalónk. Ez ügyben hatósági szerződés kötésére került sor, melynek során 

május 31-i határidőt szabott meg a Gyámhivatal. A pszichológusunk GYES-ről tér vissza, az ő végzettsége 
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megfelelő. Várhatóak azonban problémák, mert a kolleganőknek pedagógus végzettségük van, és 

szeretnének elmenni a szakmában dolgozni.  

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben más tájékoztatás, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munka és a 

lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

14/2015. (IV. 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 és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 

 

2./ A CSÖT 2015. évi belső ellenőrzéséről 

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

A Társulási Tanács márciusi ülésén döntött arról, hogy a belső ellenőri feladatok ellátását továbbra is 

Kissné Leviczky Évával kívánja elvégeztetni.  

A belső ellenőr jelezte, hogy szükséges lenne a Csákvári Önkormányzati Társulás ellenőrzésére is, melyhez 

5 szakértői napra lenne szükség, illetve 1 tanácsadói napra. 1 szakértői nap díjazása 35.000 Ft, így összesen 

210.000 Ft-ba kerülne az 5+1 nap megrendelése. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. Kérem, elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere: 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3+1 nap megrendelését javasolja, lévén, hogy csak a Csákvári 

Önkormányzati Társulás pénzügyi mozgását kell átvizsgálni, nem a részletes feladatokat.  

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadásával, a 3+1 szakértői nap 

megrendelésével, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

15/2015. (IV. 14.) számú határozata 

a Társulás 2015. évi belső ellenőrzéséről 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Kissné Leviczky Éva belső ellenőrzési 

feladatok kiegészítésére vonatkozó javaslatát és úgy határozott, hogy: 

 4 szakértői nap időkerettel kiegészíti a belső ellenőrzési tervet, amelyből 3 szakértői nap a Csákvári 

Önkormányzati Társulás ellenőrzésére, míg 1 szakértői nap tanácsadói tevékenységre és soron kívüli 

ellenőrzésre fordítandó, 

 felkéri a munkaszervezet vezetőjét a szerződés-módosítás előkészítésére, 

 a többletfeladatok költségeire 140.000 Ft-ot biztosít a Társulás költségvetése terhére, 

 felhatalmazza a társulási tanács elnökét a szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: a munkaszervezet vezetője és a társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 
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3./ Szár község csatlakozása gyepmesteri feladat-ellátáshoz   

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 189/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozatában 

kinyilvánította azon szándékát, hogy a település területén a gyepmesteri feladatokat a Csákvári 

Önkormányzati Társulás feladat-ellátása keretében – az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 

közreműködésével – kívánja ellátni 2014. január 1. napjától. 
Fenti képviselő-testületi határozat munkaszervezet részére történő megküldése 2014 januárjában 

megtörtént, a CSÖT Társulási Tanácsának ilyen irányú döntése, és ezt követően az Alpha-Vet 

Állatgyógyászati Kft.-vel kötött 2013-as szerződés, illetőleg a Társulási Megállapodás vonatkozó részeinek 

módosítása elmaradt. 

A CSÖT Társulási Tanácsának 2015. márciusi ülésén újra felmerült a csatlakozás kérdésköre. Egyeztetést 

folytattunk továbbá a gyepmesteri szolgáltatást nyújtó Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. képviselőjével, aki 

megküldte részünkre a szerződés-módosítás javasolt szövegét és az új helyzetnek megfelelő tarifatáblát. 

Utóbbi kizárólag az alapdíj tekintetében tér el a márciusban elfogadottól.  
Kérem, aki egyetért Szár Község csatlakozásának elfogadásával a gyepmesteri feladat-ellátáshoz, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

16/2015. (IV. 14.) számú határozata 

Szár Község csatlakozása a gyepmesteri feladat-ellátáshoz 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Szár Község Önkormányzatának CSÖT 

gyepmesteri feladat-ellátásához történő csatlakozási szándékát, és a következő határozatot hozza: 

 

1. Amennyiben Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésén úgy határoz, hogy 

az Alpha-Vet Kft. szolgáltatási díjak tekintetében megváltozott, korábbitól eltérő feltételei mellett is 

fenntartja csatlakozási szándékát, azt a CSÖT Társulási Tanácsa elfogadja. 

2. A CSÖT Társulási Tanácsa Szár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. pont szerinti 

határozata alapján felkéri a munkaszervezet vezetőjét a Társulási Megállapodás vonatkozó részeinek 

módosításának, valamint az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel fennálló, hatályos szolgáltatási 

szerződés módosításának előkészítésére. 

3. Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az Alpha-Vet Kft. fennálló szolgáltatási szerződés jelen 

határozat 1. és 2. pont szerinti módosítására, a szerződés-módosítás aláírására.     

  

Felelős: társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 

 

4./ Térítési díjak megállapítása 

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

A Csákvári Gondozási Központ és Idősek Otthona 2015. évre vonatkozó intézményi térítési díjait Csákvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi önköltség, a 2015. évi normatívák, a működési 

napok és a létszám figyelembe vételével felülvizsgálta. 

Kérem intézményvezető urat ismertesse az előterjesztést.  

 

Knausz Imre Gondozási Központ és Idősek Otthona vezető:  

Az előző évhez képest nem javasoltunk emelést, mert a szolgáltató sem változtatott az árain és az 

igénybevevőink ezt az árat még meg tudják fizetni. Magasabb árak mellett hátralék keletkezne.  

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, aki egyetért a szociális intézményi térítési díjakról szóló határozati javaslat elfogadásával, a díjak 

változatlanul hagyásával, kézfeltartással jelezze.  
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A Társulási Tanács jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának  

17/2015 (IV. 14.) határozata  

a szociális intézményi térítési díjak elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi szociális térítési díjakról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

A Csákvári Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményi térítési díjainak mértékét a 2013. január 1. 

napjától alkalmazott mértékben változatlanul hagyja, és nem módosítja szociális térítési díjak elfogadásáról 

hozott 24/2014. (VI.25.) határozatát. 

 

Felelős: társulási tanács elnöke 

Határidő: azonnal 

 

5./ Falugondnoki szolgálat első negyedéves elszámolásáról 

 

Illés Szabolcs Csákvár polgármestere, Társulási Tanács elnöke: 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. A bizottság javasolja a 

falugondnoki busz költségeinek újraszámolását, melyet Újbarok és Bodmér Képviselő-testületei 

megtárgyalnak.  

Kérem, aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

18/2015. (IV.14.) határozata 

falugondnoki szolgálat első negyedéves elszámolásáról 

 

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

vonatkozó elszámolását megismerte. Felkéri a Társulás munkaszervezetét a falugondnoki busz 

költségeinek újraszámlálására és az eredmény Bodmér és Újbarok község önkormányzatának történő 

megküldésére, továbbá a napirend következő ülésre történő újbóli előkészítésére.  

 

Határidő: 2015. április 22. 

Felelős: társulás elnöke 

 

 

A Társulás Elnöke a megköszönte a megjelentek aktív részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

            Illés Szabolcs               Tóth Jánosné  

Csákvár Város polgármestere          címzetes főjegyző 

          Társulás Elnöke       Munkaszervezet vezetője 


