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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. december 18-án megtartott nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 

60/2015. (XII. 18.) a napirendek elfogadásáról 

61/2015. (XII. 18.) Csákvár Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő felújítás utáni költségmegosztása 

62/2015. (XII. 18.) a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú  

     módosításának jóváhagyásáról 

63/2015. (XII. 18.) a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

64/2015. ( XII. 18.)  Szár Község Tárulásból történő kiválásáról 
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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. december 18-án 8:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    Csákvár polgármestere 

    Balogh István    Bodmér polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Távol:     dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 

    Moharos Péter    Szár polgármestere 

    Schnobl Ferenc    Újbarok polgármestere 

    Bánszki István     Zámoly polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

Tóth Jánosné     munkaszervezet vezető,  

címzetes főjegyző 

    dr. Verhóczki Zita   önkormányzati és társulási irvez. 

Jegyzőkönyvvezető:  Gécs-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 5 fő polgármester jelen van. Kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

60/2015.(XII. 18.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. október 27-i nyilvános ülésének napirendjét a 

következők szerint fogadja el:  

 

1./ Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő felújítás utáni költségmegosztása 

2./ Társulási Megállapodás módosítása 

3. Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása 

4./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: társulás elnöke 
 

1./ Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő felújítás utáni költségmegosztása 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Az orvosi rendelő felújítása, és átalakítása befejeződött, ezért szükséges felülvizsgálni a rezsi költség 

megosztást, a korábbiakhoz képest. Az eredeti állapot szerinti felosztást az 1. Számú táblázat tartalmazza, 

az új %-os illetve négyzetméter alapú felosztást pedig a 2. számú táblázat.   

A százalékos megosztás jelentősen nem változott, sőt  a korábbihoz képest a Társulás esetében változatlan 

marad. Az egyéb költségek megosztása úgy történik, hogy 7 egyenlő részre osztja el a gazdálkodási csoport 

a bejövő számlák végösszegét. Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az előterjesztést szíveskedjenek elfogadni.   
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
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Csákvári Önkormányzati Társulási Tanács  

61/2015. (XII. 18.) határozata 

Csákvár Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő felújítás utáni költségmegosztása 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulási Tanácsa megismerte, és megtárgyalta a költségmegosztással kapcsolatos 

előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Társulás 2015. évi költségvetésének terhére megfizeti az Orvosi 

rendelő működésével kapcsolatos 21 %-ban ráeső költségeit.  

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Társulás elnöke 
 

2./ Társulási Megállapodás módosítása 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A korábbiakban elfogadásra került valamennyi társult tagönkormányzat által a Csákvári Önkormányzati 

Társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosítása, melynek során a gyepmesteri feladat-

ellátásban történő változások kerültek átvezetésre. A csatlakozások elfogadásáról a Társulási tanács is 

döntött. A Magyar Államkincstár illetékes ügyintézője jelezte, hogy nem áll módjukban az iratot befogadni, 

tekintettel arra, hogy a 2014. évben történt módosulások (lakosságszám, kormányzati funkciók 

megváltozása) a változással egyidejűleg nem kerültek aktualizálásra. 

Jelenleg folyamatban van a feladatellátásból történő kiválás, illetve ahhoz való csatlakozás okán a III. 

számú módosítás. 

Kérem, amennyiben kérdés észrevétel nincs, hogy aki egyetért a Csákvári Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának II. számú módosításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslat 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

62/2015. (XII. 18.) határozata 

a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosításának 

jóváhagyásáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását tartalmazó 

Megállapodást, továbbá 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Elnökét, gondoskodjon a 

megállapodás-módosítás és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a megküldésre kerüljön. 

 

Felelős: társulás elnöke 

Határidő: döntést követő 8 nap 

 

3. Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Gondozási Központ és Idősek Otthona jövőbeni jogszerű működéséhez szükséges az Alapító Okirat 

módosítása: A Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a fentiek okán nagyban 

különbözik a korábbi Alapító Okirattól. 

Az Okiratok tartalma egyeztetésre kerül a Magyar Államkincstár illetékes ügyintézőjével a nagy 

horderejűnek tekinthető változtatásokra tekintettel. 

Javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetrét, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 
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A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

63/2015. (XII. 18.) határozata 

a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító 

Okiratának módosítását tartalmazó Módosító Okiratot 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2. számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Elnökét, gondoskodjon az 1. 

pontban meghatározott Módosító Okirat és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetéséről. 

 

Felelős: társulás elnöke 

Határidő: 1. pontra: azonnal 

2. pontra: döntést követő 8 nap 

 

4./ Aktuális ügyek  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Szár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 117/2015. (XII.14.) határozatában döntött a Csákvári 

Önkormányzati Társulásból történő kiválásról. A határozat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A fentiek értelmében a kiválás egyoldalú jognyilatkozat, annak hatályosulásához nem kell a Társulási 

Tanács jóváhagyása. 

Szár Község Társulásból történő kiválása miatt ugyanakkor szükséges a Társulási Megállapodás jövőbeni 

módosítása, a társult tagokban történő változások átvezetése okán, valamint az elszámolás előkészítése is. 

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Nagy Dániel Pátka Község polgármestere:  

Sajnálom, hogy kilépnek, de feladatban nem vettek részt, fogadjuk el a szándékukat.  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza: 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

64/2015. ( XII. 18.) határozata 

Szár Község Tárulásból történő kiválásáról 

 

1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi Szár Község 2016. június 30 

napjával történő Társulásból való kiválását. 

2. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás a Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy készítse elő a Társulási Megállapodás 

módosítását és Szár Község és a Társulás közötti elszámolását. 

 

Felelős: 1. pontra: társulás elnöke 

2. pontra: munkaszervezet vezetője 

Határidő: 1. pontra: azonnal 

2. pontra: 2016. áprilisi ülés 

 

A társulási tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 8 óra 30 perckor bezárta.  
 

k.m.f. 
 

            Illés Szabolcs               Tóth Jánosné  

Csákvár Város polgármestere          címzetes főjegyző 

   Társulási Tanács elnöke      Munkaszervezet vezetője 


