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Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata, Vértesboglár Község
Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, valamint Gánt Község Német Kisebbségi
Önkormányzata Képviselıtestületeinek 2011. november 3-án megtartott együttes rendkívüli nyilvános
ülésérıl

Jelen vannak:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete:
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Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete:
Spergelné Rádl Ibolya
Boros Norbert
Spergel Karolina

polgármester
képviselı
képviselı

Távol:

Baross Botond
Brandl Zsolt

alpolgármester
képviselı

Jelenlévı meghívott:
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Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete:
Sztányi István
Jókai Erika
Sárosi Ferenc
Németh János

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı

Távol:
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Bodmér Község Önkormányzat Képviselıtestülete:
Balogh István
Bíró Dénesné
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polgármester
alpolgármester
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Meghívott:
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte az együttes rendkívüli nyilvános ülésen megjelent települési önkormányzatok
polgármestereit, elnökét és a testületi tagokat.
Megállapította, hogy Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete határozatképes, mivel 8
fı képviselı jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Dornyiné Eigner Ágnes és Setét Vilmos képviselıket javasolta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalásával egyetértett, jegyzıkönyv
hitelesítınek Dornyiné Eigner Ágnes és Setét Vilmos képviselıtestületi tagokat megválasztotta.
A szavazás eredményének megállapítását követıen Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
felkérte a települések polgármestereit, egyenként állapítsák meg, hogy a jelenlévı képviselıtestületek
tagjai határozatképes számmal megjelentek- e a rendkívüli együttes nyilvános ülésen, ezt követıen
fogadtassák el a meghívóban kiadott napirendi pontot.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere:
Köszöntötte a rendkívüli együttes nyilvános képviselı-testületi ülés jelenlévıit. Megállapította, hogy
Gánt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatképes, mivel 3 fı képviselı jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el.
Gánt Község Önkormányzata képviselı-testülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott napirendi ponttal egyetért.
Spergel Lajosné Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzatának elnöke:
Köszöntötte az együttes képviselıtestületi ülés jelenlévıit. Megállapította, hogy Gánt Község Német
Kisebbségi Önkormányzata határozatképes, mivel 4 fı képviselı az ülésen jelen van.
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Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el.
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott napirendi ponttal egyetért.
Sztányi István Vértesboglár Község polgármestere:
Köszöntötte a rendkívüli együttes nyilvános képviselı-testületi ülés jelenlévıit. Megállapította, hogy
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatképes, mivel 4 fı képviselı
jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el.
Vértesboglár Község Önkormányzata képviselı-testülete 4 (négy) „igen” szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott napirendi ponttal egyetért.
Balogh István Bodmér Község polgármestere:
Köszöntötte a rendkívüli együttes nyilvános képviselı-testületi ülés jelenlévıit. Megállapította, hogy
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete határozatképes, mivel 3 fı képviselı jelen
van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott
el.
Bodmér Község Önkormányzata képviselı-testülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott napirendi ponttal egyetért.
Napirendi pont:
1./ A csákvári bölcsıde mőködési feltételeinek módosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Napirend tárgyalása:
1./ A csákvári bölcsıde mőködési feltételeinek módosításával kapcsolatos döntések
meghozatala
(Elıterjesztés, Megállapodás Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás
létrehozásáról, Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata, Csákvár Nagyközség,
Bodmér, Vértesboglár és Gánt községek között szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás létrehozásáról szóló megállapodás, Gondozási
Központ és Idısek Otthona Alapító Okirata, Bölcsıdei Szakmai Program, Bölcsıde
Felvételi Szabályzat, Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzata a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
I/1./ Oktatási Társulási Megállapodás módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Tájékoztatta a rendkívüli együttes ülésen résztvevıket, hogy a testületek összehívását a csákvári
bölcsıde mőködtetésének átszervezése, az állami normatívára való mielıbbi jogosultság indokolja.
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a bölcsıdét a Csákvár-Gánt Közoktatási
Intézményi Társulás fenntartásából a Csákvár-Gánt-Vértesboglár-Bodmér községek által fenntartott
szociális mikrotársulás alá szeretné vonni, ezzel egyidejőleg a Fejér Megyei Kormányhivatal
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Törvényességi és Felügyeleti Fıosztályának szóbeli észrevételét figyelembe szükséges módosítani a
Társulási Megállapodást.
Elsıként a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás által hozott döntések módosítására illetve
visszavonására van szükség - Csákvár, Gánt községek képviselıtestületeinek, Gánti Német
Kisebbségi Önkormányzatnak a szavazása szükséges. (Az elıterjesztés 1. és 2. pontja szerint.)
Kéri a csákvári képviselıtestület tagjait, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a napirenddel
kapcsolatban tegye meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátja.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
375/2011. (XI. 3.) határozata
Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi
Társulási Megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló
elıterjesztést megismerte, az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van- e valakinek kérdése, hozzászólása.
Boros Norbert képviselı:
Nem találja az elıterjesztésben, illetve a módosításoknál a gánti bölcsıdét, amelyet Gánt Község
Önkormányzata indít el a Mese-Vár Óvoda Gánti tagintézményében. A bölcsıdére van igény a
faluban.
Tóth Jánosné jegyzı:
Elmondta, hogy áprilisban döntött Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete és
Gánt község képviselıtestülete arról, hogy bölcsıdét alakít ki a két település között fennálló oktatási
társulás keretein belül. A bölcsıde mőködéséhez a technikai feltételek biztosítottak. Módosították a
Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot is. A közoktatási törvény értelmében a fenntartó
közoktatási intézményét abban az esetben szervezheti át, ha ennek eldöntéséhez beszerzi a megyei
önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. Tekintettel arra, hogy a Mese-Vár Óvoda a
közoktatási törvény hatálya alá tartozik, ezért a fenntartónak május 31-ig kellett volna megkérni a
Fejér Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. Az idı rövidsége miatt nem
készültek el a szakmai vélemények, csak május 31. után küldte meg önkormányzatunk az arra
vonatkozó kérelmet. Információink szerint a Fejér Megyei Önkormányzat a szeptemberi ülésén
tárgyalta volna a kérelmet. A támogató szakmai véleménnyel nem rendelkezünk, mivel a Megyei
Önkormányzat nem tőzte napirendre a kérelem megtárgyalását. Ettıl függetlenül a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011. október 2-tıl kiadta a bölcsıde mőködési
engedélyét, azonban a Megyei Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata nélkül állami normatív
támogatást nem igényelhet önkormányzatunk a bölcsıde fenntartásához, ezért szükséges a bölcsıdét
Gondozási Központ és Idısek Otthona önálló szakmai egységeként mőködtetni. Mivel a gánti
tagintézményben egységes óvoda-bölcsıdei csoport
létrehozásáról döntött Gánt Község
Önkormányzata –mely az oktatási törvény hatálya alá tartozik-, ezért a szociális törvény hatálya alá
tartozó Gondozási Központ és Idısek Otthona önálló szervezeti egységeként kialakítandó bölcsıdével
együtt nem mőködtethetı. A Csákvár- és Környéke Szociális Társulás társulási megállapodása,
valamint a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okirata módosításával lehetıség nyílna az
állami normatíva igénybevételére. A gánti bölcsıde helyzetét az oktatási törvényvonatkozó elıírásai
miatt tavasszal lehet megnyugtatóan rendezni.
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Mivel több hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Önkormányzata képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
149/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosításáról
Gánt község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulási
Megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló elıterjesztést
megismerte, az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergel Lajosné Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata elnöke:
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van- e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete 4 (négy) „igen”szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértési jogával élve az alábbi határozatot hozta:

Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata
56/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosításáról
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata a Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulási
Megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló elıterjesztést
megismerte, az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Elnök
I/2./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Kéri a testületi tagokat, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat
tegyék meg.
Hozzászólás, vélemény nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
376/2011. /XI. 3./ határozata
„Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Alapító
Okiratának módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratra irányuló elıterjesztést
megismerte, az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Önkormányzata képviselı-testülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
150/2011. /XI. 3./ határozata
„Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról
Gánt község Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Alapító
Okiratának módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratra irányuló elıterjesztést
megismerte, az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergel Lajosné Gánt Község Német Kisebbség Önkormányzata elnöke:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestülete 4 (négy) „igen”szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértési jogával élve az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata
57/2011. /XI. 3./ határozata
„Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosításáról
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata a „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratra irányuló elıterjesztést megismerte, az
elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Elnök
I/3./ A „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Szakmai Programjának, Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának és Házirendjének módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van- e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 (nyolc) „igen”szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
377/2011. /XI. 3./ határozata
„Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Szakmai Programjának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
és Házi rendjének módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda elıterjesztés
szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házi rendjét megismerte,
azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Önkormányzata képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
151/2011. /XI. 3./ határozata
Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Szakmai Programjának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
és Házi rendjének módosításáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda elıterjesztés szerinti
Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házi rendjét megismerte, annak
jóváhagyásával egyetért.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergel Lajosné Gánt Község Német Kisebbség Önkormányzata elnöke:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestülete 4 (négy) „igen”szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértési jogával élve az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata
58/2011. /XI. 3./ határozata
Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde Szakmai Programjának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
és Házi rendjének módosításáról
Gánt Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselıtestülete a
„Mese-Vár” Óvoda
elıterjesztés szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házi rendjét
megismerte, annak jóváhagyásával egyetért.
Határidı: azonnal
Felelıs: Elnök
I/4./ Bölcsıdei Felvételi Szabályzatot elfogadó határozat visszavonása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van- e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 (nyolc) „igen”szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
378/2011. /XI. 3./ határozata
bölcsıdei Felvételi Szabályzatot elfogadó 307/2011. /IX.30/ határozat visszavonása
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde
bölcsıdei felvételi szabályzatát elfogadó 307/2011. /IX. 30/ határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
I/5./ Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályzatát jóváhagyó határozat visszavonása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van- e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 8 (nyolc) „igen”szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
379/2011. /XI. 3./ határozata
bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályzatát jóváhagyó 308/2011. /IX.30/ határozat
visszavonása
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a „Mese-Vár” Óvoda és Bölcsıde
bölcsıdei érdekképviseleti fórumának mőködési szabályzatát elfogadó 308/2011. /IX. 30/ határozatát
visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
II/1./ Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
A következıkben a Csákvár és Környéke Szociális TársulásTársulási Megállapodásait érintı
határozathozatalra van szükség e társult Csákvár, Gánt, Vértesboglár, Bodmér községek képviselıtestületei részérıl.
Kérte a társult önkormányzatok polgármestereit, képviselıtestület tagjait, hogy akinek kérdése,
módosító indítványa van a társulási megállapodás módosításához, tegye meg.
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
A társulási megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban elmondta, hogy amikor a társulás létrejöttérıl
tárgyaltak, akkor arról volt szó, hogy Vértesboglár Község Önkormányzata nem járul hozzá a
költségek finanszírozásához abban az esetben sem, ha a normatív állami hozzájárulás nem fedezi a
költségeket. A jelen megállapodás módosításában, illetve az egységes szerkezetben ez nem így
szerepel.
Tóth Jánosné jegyzı:
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Fıosztálya részérıl hivatalunkhoz
törvényességi észrevétel érkezett a megállapodásnak polgármester úr által említett részével
kapcsolatban. Csak akkor jogosult az önkormányzat az állami normatív támogatásra, ha a társult
települések egyformán részt vesznek a költségviselésben is.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Elmondta, hogy a társult önkormányzatokkal valóban abban állapodtak meg, hogy a gesztor település
finanszírozza a költségeket, ezt a továbbiakban is fenntartja Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testülete és nem bocsájtanak ki inkasszót, de ennek a pontnak a társulási törvény
értelmében szerepelni kell a társulási megállapodásban.
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
A 8./ pontban A Társulásban foglalkoztatottakra vonatkozó szabályoknál a 8.2. pontban az szerepel,
hogy „A Csákvár és Környéke Szociális Társulás intézményvezetıi álláshelye betöltésének
elbírálásához Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot Csákvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselıtestülete felé, melyrıl e képviselıtestület dönt.”…..
Tekintettel arra, hogy a társuláshoz Vértesboglár és más települések önkormányzatai is csatlakoztak,
ezért kéri, hogy a társközségeket ne zárják ki az intézményvezetıi álláshely elbírálása tekintetében.
Javasolja ezen pontnak, valamint ebbıl következıen a 8.3 pontnak is a módosítását.
Véleménye szerint a társult községekkel közösen kellene eldönteni azt is, hogy ki legyen az
intézményvezetıje, hiszen a társult települések is érintettek. Fontosnak tartja, hogy a
létszámfejlesztésekhez is legyen beleszólása a tagönkormányzatoknak.
Vakánné Petrovics Ildikó hatósági irodavezetı:
Ahogy a jegyzı asszony is elmondta a Fejér Megyei Kormányhivatal azzal kifogásolta meg a jelen
társulási megállapodást, hogy annak bizonyos pontjai a társulási törvénybe ütköznek. A társulási tv. 8
§-a alapján ugyanis egyenrangú partnerek közös feladatellátásra szerzıdnek, amikor minden
önkormányzatnak egyformán részt kell vállalnia anyagilag is a feladatellátásban. Csak ilyen
szerzıdés esetén igényelhetı kiegészítı állami normatív támogatás. Lehetıség van a 7. § szerint is
szerzıdni, de az szolgáltatás vásárlásáról szól és ebben az esetben nem jár a kiegészítı állami
normatíva. Az intézményvezetı kinevezésével kapcsolatos szabályozásban nem módosult a
megállapodás ez a korábbi megállapodásban is így volt.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A 8.2. és a 8.3 pontokat úgy javasolja módosítani, hogy a „véleményüket” szó helyett „egyetértésüket”
kifejezés szerepeljen. Javasolja, hogy véleményalkotási jogra 5 nap helyett 15 nap álljon
rendelkezésre a társult önkormányzatoknak.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Egyetért a módosítási javaslattal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Összefoglalja az elhangzottakat és az alábbi javaslatot teszi a 8.2. a 8.3. pontok módosítására:
8.2. „A Csákvár és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idısek
Otthona intézményvezetıi álláshelye betöltésének elbírálásához, az intézményvezetı felmentésére
Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot a társulásban részt vevı képviselıtestületek
felé. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétıl számított 15
napon belül eljuttatják Csákvár Nagyközség polgármesteréhez.”
„8.3. Az intézményvezetı kinevezésérıl és felmentésérıl a társult önkormányzatok képviselıtestületei
közösen döntenek. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Csákvár Nagyközség
polgármestere gyakorolja.”
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
380/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár és Környéke Szociális Társulási Megállapodás módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás
Társulási Megállapodás módosítására, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló
elıterjesztést megismerte, az abban foglaltakat az alábbi módosítással elfogadja.
8.2. „A Csákvár és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idısek
Otthona intézményvezetıi álláshelye betöltésének elbírálásához, az intézményvezetı felmentésére
Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot a társulásban részt vevı önkormányzatok
képviselıtestületi felé. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés
kézhezvételétıl számított 15 napon belül eljuttatják Csákvár Nagyközség polgármesteréhez.”
„8.3. Az intézményvezetı kinevezésérıl és felmentésérıl a társult önkormányzatok képviselıtestületei
közösen döntenek. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Csákvár Nagyközség
polgármestere gyakorolja.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Gánt Község Önkormányzata képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
152/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás
Társulási Megállapodás módosítására, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló
elıterjesztést megismerte, az abban foglaltakat az alábbi módosítással elfogadja.
„8.2. A Csákvár és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idısek
Otthona intézményvezetıi álláshelye betöltésének elbírálásához, az intézményvezetı felmentésére
Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot a társulásban részt vevı önkormányzatok
képviselıtestületei felé. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés
kézhezvételétıl számított 15 napon belül eljuttatják Csákvár Nagyközség polgármesteréhez.”
„8.3. Az intézményvezetı kinevezésérıl és felmentésérıl a társult önkormányzatok képviselıtestületei
közösen döntenek. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Csákvár Nagyközség
polgármestere gyakorolja.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Balogh István Bodmér Község Önkormányzata polgármestere:
Kéri a képviselıtestület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Bodmér Község Önkormányzata képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete
86/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Bodmér község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás
Társulási Megállapodás módosítására, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló
elıterjesztést megismerte, az abban foglaltakat az alábbi módosítással elfogadja.
„8.2. A Csákvár és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idısek
Otthona intézményvezetıi álláshelye betöltésének elbírálásához, az intézményvezetı felmentésére
Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot a társulásban részt vevı önkormányzatok
képviselıtestületei felé. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés
kézhezvételétıl számított 15 napon belül eljuttatják Csákvár Nagyközség polgármesteréhez.”
„8.3. Az intézményvezetı kinevezésérıl és felmentésérıl a társult önkormányzatok képviselıtestületei
közösen döntenek. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Csákvár Nagyközség
polgármestere gyakorolja.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
Mivel több hozzászólás nem volt, ezért a módosító javaslatot szavazásra bocsátotta.
Vértesboglár Község Önkormányzata képviselıtestülete 4 (négy „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete
63/2011. /XI. 3./ határozata
Csákvár és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás
Társulási Megállapodás módosítására, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásra irányuló
elıterjesztést megismerte, az abban foglaltakat az alábbi módosítással elfogadja.
„8.2. A Csákvár és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idısek
Otthona intézményvezetıi álláshelye betöltésének elbírálásához, az intézményvezetı felmentésére
Csákvár Nagyközség Polgármestere teszi meg a javaslatot a társulásban részt vevı önkormányzatok
képviselıtestületei felé. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés
kézhezvételétıl számított 15 napon belül eljuttatják Csákvár Nagyközség polgármesteréhez.”
„8.3. Az intézményvezetı kinevezésérıl és felmentésérıl a társult önkormányzatok képviselıtestületei
közösen döntenek. Az intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat Csákvár Nagyközség
polgármestere gyakorolja.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
II/2./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzat polgármestere:
A következıkben a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításának
elfogadására van szükség a társult Csákvár, Gánt, Vértesboglár, Bodmér községek képviselı-testületei
részérıl.
Kérte a társult önkormányzatok polgármestereit, képviselıtestületek tagjait, hogy akinek kérdése,
módosító indítványa van az Alapító okirattal kapcsolatban tegye meg.
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Bíró Dénesné Bodmér Község Önkormányzata alpolgármester:
Javasolja, hogy a társulási megállapodáson végrehajtott módosítások legyenek átvezetve az intézmény
alapító okiratán is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Természetesen meg fog történni, hiszen nem lehet ellentétes a társulási megállapodás az alapító
okirattal, ezért javasolja, hogy a 11. pont elsı bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„11. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott
idıtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete -az Alapító Okirat 4. pontjában
felsorolt társult önkormányzatok képviselıtestületeinek közös döntését követıen- bíz meg, s gyakorolja
tekintetében -a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések szerinta munkáltatói jogokat.”
Hozzászólás nem lévén, a módosító indítvánnyal együtt az Alapító Okirat módosítását szavazásra
bocsátotta.
(dr. Szeredi Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A képviselıtestület 7 (igen) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
381/2011. /XI. 3./ határozata
a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális
Társulás Alapító Okiratának módosítására irányuló elıterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot megismerte, melyet 11. pont elsı bekezdésének alábbi módosításával elfogadja.
„11. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, akit nyilvános pályázat alapján
meghatározott idıtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete -az Alapító Okirat
4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselıtestületeinek közös döntését követıen- bíz
meg, s gyakorolja tekintetében -a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt
rendelkezések szerint- a munkáltatói jogokat.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, a módosító indítvánnyal együtt az Alapító Okirat módosítását szavazásra
bocsátotta.
A képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
153/2011. /XI. 3./ határozata
a Gondozási Központ és Idısek Otthona alapító okiratának módosításáról
Gánt község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás Alapító
Okiratának módosítására irányuló elıterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
megismerte, melyet 11. pont elsı bekezdésének alábbi módosításával elfogadja.
„11. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, akit nyilvános pályázat alapján
meghatározott idıtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete -az Alapító Okirat
4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselıtestületeinek közös döntését követıen- bíz
meg, s gyakorolja tekintetében -a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt
rendelkezések szerint- a munkáltatói jogokat.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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Balogh István Bodmér Község Önkormányzata polgármestere:
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a módosító indítvánnyal együtt az Alapító Okirat módosítását
szavazásra bocsátotta.
A Képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete
87/2011. /XI. 3./ határozata
a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális Társulás
Alapító Okiratának módosítására irányuló elıterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot megismerte, melyet 11. pont elsı bekezdésének alábbi módosításával elfogadja.
„11. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, akit nyilvános pályázat alapján
meghatározott idıtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete -az Alapító Okirat
4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselıtestületeinek közös döntését követıen- bíz
meg, s gyakorolja tekintetében -a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt
rendelkezések szerint- a munkáltatói jogokat.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, a módosító indítvánnyal együtt az Alapító Okirat módosítását szavazásra
bocsátotta.
A képviselıtestület 4 (négy) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete
64/2011. /XI. 3./ határozata
a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Csákvár és Környéke Szociális
Társulás Alapító Okiratának módosítására irányuló elıterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot megismerte, melyet 11. pont elsı bekezdésének alábbi módosításával elfogadja.
„11. A költségvetési szerv vezetıje: az intézményvezetı, akit nyilvános pályázat alapján
meghatározott idıtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete -az Alapító Okirat
4. pontjában felsorolt társult önkormányzatok képviselıtestületeinek közös döntését követıen- bíz
meg, s gyakorolja tekintetében -a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt
rendelkezések szerint- a munkáltatói jogokat.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
II/3./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
A következıkben a Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosításáról hoznak döntést a társult önkormányzatok képviselıtestületei.
Kérte a társult önkormányzatok polgármestereit, képviselıtestületek tagjait, hogy akinek kérdése,
módosító indítványa van tegye meg.
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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(Dr. Szeredi Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A képviselıtestület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
382/2011. /XI. 3./ határozata
Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának és Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a csákvári Gondozási Központ és Idısek
Otthona elıterjesztés szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte,
azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
154/2011. /XI. 3./ határozata
Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának és Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
elıterjesztés szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte, azt
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Balogh István Bodmér Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete
88/2011. /XI. 3./ határozata
Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának és Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
elıterjesztés szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte, azt
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 4 (négy) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete
65/2011. /XI. 3/ határozata
Gondozási Központ és Idısek Otthona Szakmai Programjának és Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
elıterjesztés szerinti Szakmai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megismerte, azt
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
II/4./ Bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
A továbbiakban a Bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadásáról szükséges döntés hozni a társult
önkormányzatok képviselıtestületeinek.
Kérte a társult önkormányzatok polgármestereit, képviselıtestületek tagjait, hogy akinek kérdése,
módosító indítványa van tegye meg.
Németh János Vértesboglár község Önkormányzata képviselıje:
A Felvételi Szabályzatban az szerepel, hogy a bölcsıdébe a Csákváron vagy Gánton bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı gyermek vehetı fel és gondozható. Ezzel ellentétben
az Alapító Okirat azt tartalmazza, hogy Csákvárról vehetı fel, de szabad kapacitás esetén a kistérség
valamennyi településérıl vehetı fel gyermek.
Tóth Jánosné jegyzı:
Természetesen az a cél, hogy szabad kapacitás esetén a kistérség valamennyi településérıl lehessen
felvenni gyermeket. A mőködési engedélyt is ennek megfelelıen kéri meg önkormányzatunk. A
bölcsıdei Felvételi Szabályzat 1. pontját az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelıen szükséges
módosítani. az alábbiak szerint:
„1. A Bölcsıdébe Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területérıl, valamint szabad kapacitás
esetén a kistérség valamennyi településének közigazgatási területérıl bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı 18 hónapos – 3 éves gyermek vehetı fel és gondozató.”
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
Több hozzászólás nem lévén a Bölcsıdei Felvételi Szabályzatot a módosításra irányuló javaslattal
együtt szavazásra bocsátotta.
(Dr. Szeredi Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A képviselıtestület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
383/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde Felvételi Szabályzatát megismerte, melyet az 1.
pontjának módosításával az alábbiak szerint elfogad.
„1. A Bölcsıdébe Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területérıl, valamint szabad kapacitás
esetén a kistérség valamennyi településének közigazgatási területérıl bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı 18 hónapos – 3 éves gyermek vehetı fel és gondozató.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, a Felvételi Szabályzatot a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
155/2011. /XI. 3./ határozata
bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadásáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona önálló
szakmai egységeként mőködı bölcsıde Felvételi Szabályzatát megismerte, melyet az 1. pontjának
módosításával az alábbiak szerint elfogad.
„1. A Bölcsıdébe Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területérıl, valamint szabad kapacitás
esetén a kistérség valamennyi településének közigazgatási területérıl bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı 18 hónapos – 3 éves gyermek vehetı fel és gondozató.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Balogh István Bodmér Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a Felvételi Szabályzatot a módosító indítvánnyal együtt szavazásra
bocsátotta.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete
89/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadásáról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde Felvételi Szabályzatát megismerte, melyet az 1.
pontjának módosításával az alábbiak szerint elfogad.
„1. A Bölcsıdébe Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területérıl, valamint szabad kapacitás
esetén a kistérség valamennyi településének közigazgatási területérıl bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı 18 hónapos – 3 éves gyermek vehetı fel és gondozató.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén a Felvételi Szabályzatot a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátotta.

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete
66/2011. /XI. 3./ határozata
bölcsıdei Felvételi Szabályzat elfogadásáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde elıterjesztés szerinti felvételi szabályzatát elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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II/5./ Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatát jóváhagyó határozat
visszavonása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere:
A továbbiakban a Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzat elfogadásáról szükséges döntés hozni
a társult önkormányzatok képviselıtestületeinek.
Kérte a társult önkormányzatok polgármestereit, képviselıtestületek tagjait, hogy akinek kérdése,
módosító indítványa van tegye meg.
Hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
(Dr. Szeredi Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A képviselıtestület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete
384/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde érdekképviseleti fórumának elıterjesztés szerinti
mőködési szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Spergelné Rádl Ibolya Gánt Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete
156/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona önálló
szakmai egységeként mőködı bölcsıde érdekképviseleti fórumának elıterjesztés szerinti mőködési
szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Balogh István Bodmér Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselıtestület 3 (három) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete
90/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde érdekképviseleti fórumának elıterjesztés szerinti
mőködési szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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Sztányi István Vértesboglár Község Önkormányzata polgármestere:
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete
67/2011. /XI. 3./ határozata
Bölcsıdei Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Gondozási Központ és Idısek Otthona
önálló szakmai egységeként mőködı bölcsıde érdekképviseleti fórumának elıterjesztés szerinti
mőködési szabályzatát jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy Magyarics Gábor a TERNATOUR Kft.(Csákvár, Szabadság tér 7.) ügyvezetıje
megkereste azzal, hogy a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány kezdeményezésére az „Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl” szóló VM. rendelet alapján
„A fazekas mesterség gyakorlásának és bemutatásának feltételeit javító fejlesztés Csákváron” pályázat
benyújtásához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás. Kéri a képviselı-testületet, hogy a tulajdonában
lévı Csákvár, Petıfi u. 8 szám alatti ingatlan LEADER pályázati támogatásból történı fejlesztés
megvalósításához járuljon hozzá.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének
385/2011. (XI.3.) határozata
a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány LEADER pályázatának támogatásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete támogatja a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány
azon kezdeményezését, mely az „Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirıl” szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján „A fazekas
mesterség gyakorlásának és bemutatásának feltételeit javító fejlesztés Csákváron” ” címő pályázat
benyújtására irányul.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévı Csákvár, Petıfi utca 8.szám alatt
található, 1242 hrsz-ú ingatlan („Fazekasház”) –LEADER pályázati támogatásból megvalósítandófejlesztéséhez hozzájárul.
A projekt célterület azonosítója: 1 017 337, megnevezés: "Vércse kincse" értékek megırzése,
bemutathatósága.
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a
Csákvár Jövıjéért Közalapítvány képviselıjével az együttmőködési megállapodást megkösse.
Határidı: 2011. november 4.
Felelıs: polgármester
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Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és az együttes rendkívüli nyilvános
ülést berekesztette.
-

kmf–

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Csákvár Nagyközség polgármestere

Tóth Jánosné
Csákvár Nagyközség jegyzıje

Dornyiné Eigner Ágnes
jegyzıkönyv hitelesítı

Setét Vilmos
jegyzıkönyv hitelesítı

Spergelné Rádl Ibolya
Gánt Község polgármestere

Dosztáy Csaba
körjegyzı

Spergel Lajosné
Gánt Község Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Dosztály Csaba
körjegyzı

Balogh István
Bodmér Község polgármestere

Tóth Jánosné
jegyzı

Sztányi István
Vértesboglár község polgármestere

Szabó Gábor
körjegyzı

