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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. július 12-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 

    dr. Vécsei László   Csákberény polgármestere 
    Spergelné Rádl Ibolya   Gánt polgármestere 

Távol:     Sztányi István     Vértesboglár polgármestere 

Nagy Dániel    Pátka polgármestere 

Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott: 

    Pohlmüllner Tamás    aljegyző 

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 6 fő polgármester jelen van. Kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 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  

32/2016. (VII. 12.) határozata 

a napirendek elfogadásáról 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. július 12-i nyilvános ülésének napirendjét a 

következők szerint fogadja el:  
 

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 

2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése 

3./ A Társulás munkaszervezetének beszámolója az első félévben végzett munkáról 

4./ Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Csákvári Önkormányzati Társulásból való kiválásáról 

5./ A Csákvári Önkormányzati Társulás jövőbeni feladatellátásával kapcsolatos tagönkormányzati  

     álláspontok 

6./ 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 májusi ülésen hozott határozatok végrehajtása folyamatban van, illetve megtörtént. A falugondnoki 

szolgálat érdemi ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtása van folyamatban, illetve napirenden van 

Bodmér Község Önkormányzata Csákvári Önkormányzati Társulásból való kiválása.  

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

elfogadásával egyetért, 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  

33/2016. (VII. 12.) 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 
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2./ A Csákvári Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése 
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Ahogy a belső ellenőrzési ütemtervben meghatároztuk, Kiss István belső ellenőr végrehajtotta a feladatot. 

Alaki, formai kifogásai voltak, intézkedési tervet készíteni nem kell, a felvett hiányosságok pótlása ahogy a 

jelentést elfogadtuk megkezdődik. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.  
 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ez a jelentés a nagyobb, átfogó 

ellenőrzéssel összhangban van, kifogást nem tettünk.  
 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a Csákvári Önkormányzati Társulás belső 

ellenőrzésével kapcsolatos határozati javaslat elfogadásával, 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 

34/2016. (VII. 12.) határozata 

a CSÖT belső ellenőrzésének tapasztalatairól 
 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tárgyalta a Csákvári Önkormányzati Társulás 

munkaszervezete ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést, és annak megállapításait tudomásul veszi. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Társulási Tanács elnöke 
 

3./ A Társulás munkaszervezetének beszámolója az első félévben végzett munkáról 
 

Pohlmüllner Tamás aljegyző:  

Az előterjesztésben összegyűjtöttük azokat a tevékenységeket, amiket a Társulás végez. A feladat-ellátást 

röviden összegeztük számokban és felsoroltuk a lényegesebb kérdéseket, amikkel az elmúlt időszakban 

dolgozott a munkaszervezet és döntés előkészítési feladatokat látott el. Az előterjesztés tartalmazza a 

Társulás fenntartásával, folyamatos működésével és a rögzített megállapodásban feladatok ellátásával 

kapcsolatos feladatokat is. Ezeket jegyző asszony szakmai irányítása mellett az aljegyző, önkormányzati és 

társulási irodavezető és szükség szerint más szakterületek bevonása során pénzügyi, munkaügyi stb. 

kollegák látják el. Az előterjesztés 3-4. pontjában látszik, hogy a megkezdett feladatok folytatása is 

feladatként jelenik meg a következő időszakban. Bodmér kiválásával megnövekednek a feladatok, 

szükséges a Társulási Megállapodás ismételt módosítása, és működési engedély módosítás is szükséges. A 

falugondnoki szolgálattal kapcsolatban eddig is sok feladat volt és a következőkben is lesz. Az 

előterjesztésben felsoroltuk a Gondozási Központ és Idősek Otthona feladatait is. Az előző időszakban is 

volt Alapító Okirat módosítás a kormányzati funkció kódok miatt, ami jelentős energiákat vett el.  

Csákberény védőnői ellenőrzése kapcsán az intézkedési terv végrehajtására is vissza kell majd térni 

augusztusban. A pénzügyi, munkaügyi és egyéb adminisztrációs feladatokról viszonylag rövid az 

összefoglaló, de tartalmas munkát végez a munkaszervezet, amit a Társulási Tanács is láthat. Kérem, a 

beszámoló tudomásul vételét.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Kérem, amennyiben kérdés, észrevétel nincs, aki egyetért a Társulás munkaszervezeti beszámolójának 

tudomásul vételével az első félévben végzett munkáról, 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 

35/2016. (VII. 12.) határozata 

a Társulás munkaszervezetének 2016. első félévi munkájáról 

 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás munkaszervezetének 2016. 

első félévi beszámolóját és azt az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a Társulási Tanács elnöke, a munkaszervezet vezetője 
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4./ Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Csákvári Önkormányzati Társulásból való  

      kiválásáról 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Az április 26-i ülésen a Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatok Képviselő-testületeit, hogy 

nyilatkozzanak a Társulás jövőjével kapcsolatban. Milyen feladatokban kívánnak részt venni stb. Bodmér 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30-i ülésén 78/2016. (VI. 30.) határozatában 

döntött a Csákvári Önkormányzati Társulásból való kiválásról. A kiválás legkorábbi lehetséges időpontja 

2016. december 31. Bodmér Község Önkormányzata több kötelező önkormányzati feladatot lát el a 

Csákvári Önkormányzati Társulás keretében: nappali ellátás, házi segítségnyújtás, védőnői szolgálat, belső 

ellenőrzés, gyepmesteri feladatok, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás. 
 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Sajnos a falugondnoki szolgálatból való kilépés nem volt járható, pedig Bodmérnak ez lett volna a jobb és 

egyszerűbb megoldás. Voltunk a Kormányhivatalban, megnéztük a megállapodással összefüggő 

jegyzőkönyveket, de ezt nem szeretném taglalni. Felkerestük a Szekerczés Ügyvédi Irodát. Az ügyvédnő 

jól körüljárta az ügyet és járható megoldásnak a Társulásból való kilépést találta. Az önkormányzati 

törvény szerint a Társulásból való kilépést nem lehet akadályozni. Ez az egyetlen járható útja annak, hogy 

Bodmér számára hátrányos következményei ne legyenek a kilépésnek. A többi feladat ellátásában 

maradtunk volna, csak a falugondnoki szolgálatból léptünk volna ki. A nappali ellátás, házi segítségnyújtást 

meg tudjuk oldani azzal akivel Szár is. A védőnői szolgálat függőben van, a többi feladatot meg tudjuk 

oldani feladat-ellátási megállapodásokkal. Az ügyvédnő szerint Bodmért nem érheti semmilyen hátrány a 

kilépéssel kapcsolatban.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért Bodmér Község Önkormányzata Csákvári 

Önkormányzati Társulásból való kiválásáról szóló tájékoztató elfogadáséval, 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 

36/2016. (VII. 12.) határozata 

Bodmér Község Társulásból történő kiválásáról 

1. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi Bodmér Község Társulásból 

való kiválását 2016. december 31. napjával.  

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

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

valamint a vonatkozó dokumentumokat továbbá Bodmér Község Önkormányzata és a Társulás közötti 

elszámolást. 

Felelős:  1. pontra: a Társulási Tanács elnöke 

 2. pontra: munkaszervezet vezetője 

Határidő:  1. pontra: azonnal 

 2. pontra: 2016. novemberi ülés 

 

5./ A Csákvári Önkormányzati Társulás jövőbeni feladatellátásával kapcsolatos tagönkormányzati  

     álláspontok 

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Az előzőekben már utaltam arra, hogy megküldtük a tagönkormányzatok részére a kérdést, hogy a 

következőkben milyen feladatokat kívánnak ellátni a Társulásban. Volt, aki válaszolt, volt aki nem. Szár 

már nem tagja a társulásnak, Pátka nem jelzett vissza, Újbarok pedig nem hozott határozatot.  

 

Pohlmüllner Tamás aljegyző:  

Pátka hozott határozatot, csak nem érkezett meg hozzánk.  
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Schnobl Ferenc Újbarok Község polgármestere:  

Elnézést kérünk, hogy nem érkezett határozat. A falugondnoki szolgálat az egyetlen feladat amit igénybe 

veszünk, amíg él.  

Ha a falugondnoki szolgálat megszűnik, akkor Újbarok is jelezni fogja kilépési szándékát a Csákvári 

Önkormányzati Társulásból.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Álláspontom szerint sok minden összejön, és sok lehetőség van, csak a jövőbe nem látunk. Azzal, hogy 

minden feladat-ellátást igyekeznek járási hatáskör alá vonni, nehezítik a helyzetet. Nehéz egy társulási 

feladatot közösen megoldani, mert a felvállalás önkéntes, de ha már el van vállalva a feladat, akkor csinálni 

kell. A védőnői szolgálattal kapcsolatban Bodmérnak lesz gondja. Külön megállapodást köt a csákvári 

védőnővel, nem kell neki két külön járáshoz a jelentéseket megcsinálni. Úgy néz ki számomra, mintha a 

kormányzati és ezen túlmenően a törvényi akarat arra irányulna, hogy ha vannak is társulások és 

kapcsolatok, azok a járáson belül legyenek, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Már holnap 

meggondolhatja magát a törvényhozó, és mondhatja azt, hogy vannak olyan feladatok, amit járáson 

keresztül is meg lehet oldani. Nem olyan egyszerű külön utakon járni, persze meg lehet próbálni. Nálunk a 

házi segítségnyújtás esetében Székesfehérvár segített mindig a vidéki településeken, de nemrég kaptunk 

egy levelet, hogy december 31-től oldjuk meg magunk. A társulásban nem a két szerződő fél dönt, hanem a 

tanács, amiben többen vesznek részt és nem lehet ilyen könnyen felmondani a kedvezményezett részére a 

szerződést. Értem azt is, hogy a központnak nagyobb a felelőssége és a munkája is, mint a tagoknak. Aki a 

munkát magára vállalja, jobban oda kell figyelnie, több kritikát kell elviselnie. Ezt Székesfehérvár nagyon 

szépen megoldotta, szépen elszigetelte magát a környezetétől az utóbbi 3-4 évben, és nem érdekli a vidék. 

Nem akar semmiben részt venni, a feladatait megoldja magának. Székesfehérvár Zámoly szemszögéből 

gazdag város és meg tudja oldani a feladatait. December 31-én a háziorvosi ügyeleti szolgálatnak letelik az 

EU által előírt 5 éves fenntartási ideje. Most térjünk vissza az őskorszakba mikor a csákberényi orvossal 

köt szerződést a mi orvosunk az ügyeletre, ami egy teljesen agyament dolog? Nem is értem. Zámoly 

vonatkozásában biztos, hogy lesz ilyen probléma. Aki még oda tartozik, annak is lesz problémája. 

Kénytelenek leszünk magunk megoldást keresni, mert Székesfehérvár nem fog velünk foglalkozni.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Csákvár huzamosabb ideje nézi annak a lehetőségét, hogyan lehetne vissza hozni az orvosi ügyeletet a 

településre. Mi Bicskéhez csatlakoztunk, és az ellátottak száma ugyan nem követelné meg, hogy helyben 

legyen az orvosi ügyelet, mert működik így is, de a lakosság nyugodt helyzetének szempontjából jó lenne. 

Ha lenne rá más településről is igény és vevő, akkor a költségek több fele osztódnának. Beszéljünk róla és 

gondolkodjunk.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

A védőnői szolgálatot is mondhatnám példának. Annak idején eljutottunk a helyettesítésig, csúnya dolog, 

hogy felemlegetem, de az itteni védőnő kijelentette, hogy „abba a cigány faluba nem megy el védőnőnek 

még helyettesíteni sem.” Lehet, hogy finomabban fogalmazott, de ilyen irányú elhatárolódás megtörtént. 

Most annyi a gyerek, hogy helyettesítéssel megoldható az ellátás, de ha a védőnő megint el szeretne menni 

szülni, ugyanez a tortúra lesz. Azért kellett Gánttal felmondanunk a szerződést, mert az óvodás és iskolás 

gyerekek lefoglalták a helyettesítő védőnőt. Négy hónapig voltak ott, mindenki aranyos, jóban vannak, de 

az időbe nem fér bele. Ha átmegy a védőnő Gántra fél napig, akkor Zámolyon már nem tudja ellátni a 

feladatát rendesen. Tisztán látszik, hogy a védőnők vonatkozásában lépni kell. Védőnőt nem lehet csak úgy 

találni, de lassan óvónőt és tanárt sem, ahogy háziorvost sem. Egyedül kevés, de ha egy kémia-biológia 

szakos tanárt megfinanszírozunk közösen és 3-4 iskolában foglalkoztatjuk, akkor már megoldható a kérdés.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Ez nem a mi feladatunk.  

 

Bánszki István Zámoly Község polgármestere:  

Ez igaz, de a KLIK ezen nem fog gondolkodni. Ígérték, hogy utazó tanárral oldják meg a problémát, de az 

sem működik. Az igazgatóval még beszélni sem tudok, de ugyanezt mondhatom a védőnőre, óvónőre stb. 

Sok önkormányzati feladat lenne, ami pénzbe kerül, de összefogva jobban meg lehet oldani, mint külön-

külön.  
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A védőnők esetében a vezető védőnőt nem érdekli, hogy mit csinál az önkormányzat. Ha nem látom el a 

feladatot, megbüntet, de védőnőt nem ad, mert nem tud adni.  

Balogh polgármester úr nem szeretnélek elkeseríteni, de lehet kötni szerződést, ha vállalja valaki.  

Én összefogás párti vagyok, mert lehet, hogy most nem domborodnak ki a dolgok, de holnap mi lesz? 

Lehet, hogy holnap kiírásra kerül egy olyan pályázat, amin közösségek indulhatnak, önkormányzatok nem.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Nincs benne, nem olvastam egyik határozatban sem a Társulás megszűntetését. 

 

Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község polgármestere:  

Vizsgáljuk meg, mert mi a belső ellenőrzésben és az ebrendészetben vagyunk benne. Mindkét feladat 

megoldható külön szerződéssel. Véleményem szerint, ha nekünk hasznunk nincs, de mellette dolgozik 10 

ember feleslegesen, akkor lehet, hogy nincs értelme, hogy fennmaradjon a Társulás. Nekem mindegy, mi is 

azon vagyunk, hogy közösen oldjuk meg, de jelenleg most nem látjuk létjogosultságát a Társulásnak. Még, 

ha a családsegítőben is részt tudnánk venni, az jó lenne, de annak van akadálya. Mi sem hoztunk olyan 

döntést, hogy szüntessük meg a Társulást.  

 

Balogh István Bodmér Község polgármestere:  

Nem véletlenül van itt a bodméri önkormányzat véleménye, ami itt is olvasható. Végső soron mindig is azt 

mondtam, hogy Bodmér évtizedek óta ebből az irányból él. Mi mindig Csákvárhoz kötődtünk, nem 

Bicskéhez, valahogy mindig ide tartozónak éreztük magunkat a vértesi közösséghez. Most, hogy ezt a 

lépést meg kellett tennünk, tapasztalatok vannak mögötte. Végig csináltuk a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulásból való kiválást is, mikor Tessely Zoltán volt Bicske polgármestere és a Társulás 

elnöke. Egyértelműen látszott, hogy nem igazán van létjogosultsága a társulásnak, a tagok plusz normatívát 

nem kapnak.  

Való igaz, hogy itt van egy apparátus, akinek van négy települése. Négy település feladatait ellátni nem kis 

munka, és még itt van a társulás is. Ezeket a feladatokat is ennek a munkaszervezetnek kell ellátni, holott 

előnyét jelenleg nem látjuk. Lehet, hogy majd idővel, de egyenlőre előnye nincs. Nem véletlenül mondta a 

Tessely polgármester úr annak idején, hogy meg kell szüntetni a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulást, mert azokat a feladatokat meg lehet oldani egyszerűbben, feladat-ellátási 

megállapodással. Itt említeném az orvosi ügyeletet, amiben volt részem. Bodmér is évi 700.000,- Ft-tal 

járult hozzá az orvosi ellátás hiányához. Az ügyeleti szolgáltató váltása során meg lettek nézve a 

statisztikák, amik meglepően azt mutatták, hogy az ügyeleti ellátások és kivonulások drasztikusan 

lecsökkentek. E mögött adminisztrációs dolog is lehet, ami végső soron az önkormányzatnak hátrányt 

jelentett, valakiknek meg előnyt. Ha Csákvár Város Önkormányzata a lakosság komfortérzetére tud 

milliókat áldozni az az ő dolga, de mi praktikusan és egyszerűen megoldottuk az ügyeletet. Bodméron 

működik, töredékére esett vissza az összeg, amivel finanszírozni kell az ellátást. Egy Társulásnak addig van 

értelme és létjogosultsága, amíg kézzel fogható előnyöket élveznek a tagok. Amit Spergelné polgármester 

asszony is mondott, a négy település iszonyatosan leterheli az apparátust. Bodmér kiválása sok feladatot ad 

megint. Most Újbarok polgármestere is elmondta, hogy amíg a falugondnoki szolgálat működik, addig bent 

maradnak, utána nem látja értelmét. Szár már kilépett, mert nem látta értelmét. Tárgyaltam a házi 

segítségnyújtással kapcsolatban Szárral, ahol sokkal előnyösebb feltételekkel tudnak házi segítségnyújtást 

biztosítani, mint itt a társuláson belül. Kötelező feladat, ellátjuk, még akár munkahelyet is tudnak teremteni 

Bodméron. Nekünk egy munkahely is sokat számít, és a jelenlegi finanszírozás mellett abszolút nem terheli 

az önkormányzatot. Amíg kézzel foghatóan van eredménye annak, hogy a társulásban van egy 

önkormányzat addig jó, de mikor sokkal egyszerűbb feladat-ellátási szerződéssel el lehet látni, akkor úgy 

látom, hogy fölösleges munkát adunk az apparátusnak és magunknak is. A központi akarat is errefelé 

megy, átviszik a járásokhoz, amit át lehet vinni. 

Ha nem lesz orvosi ügyelet, majd a móri tisztiorvos kijelöl és kénytelen lesz ellátni a feladatot, amíg nem 

találunk megoldást. Ez Csákvár esetében is megtörtént. Ha itt nem tudjuk a feladat-ellátást megoldani, 

akkor keresünk más megoldást. Beszéltünk a felcsúti védőnővel, ha nem lesz akadálya, és belefér az 

idejébe, akkor szívesen jönne Bodmérra. Nem szeretnék védőnőt váltani, de a lehetőségünk meglesz rá.  

Ettől függetlenül úgy látom, hogy a falu Csákvár felé orientálódik. Hogy a jövőben hogy lesz, nem tudom. 

Nem vagyunk látnokok, de mi idevalónak éreztük mindig magunkat.  

 

Illés Szabolcs Csákvár város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke: 

Tudomásul vesszük az önkormányzatok által hozott határozatokat. Kérem, aki a határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, 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 Tanácsa 

37/2016. (VII. 12.) határozata 

a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében ellátott feladatokról 

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a társulási feladatellátás jövőjéről 

szóló előterjesztést és a tagönkormányzatok döntését tudomásul veszi.  

 

Felelős: a Társulási Tanács elnöke 

Határidő: azonnal 
 
 

A Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 10 órakor bezárta.  
 

k.m.f. 
 

 

 

 

 

            Illés Szabolcs               Pohlmüllner Tamás  

Csákvár város polgármestere           aljegyző 

   Társulási Tanács elnöke       


