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        FEJÉR MEGYE 
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG 
 
 
 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 
 
 

Rendeletek: 
30/2011. (XII. 20.) A települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési  
                           helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII. 17.) 
rendeletének módosításáról 
31/2011. (XII. 16.)  Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
módosított 
   2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Határozatok: 
 
417/2011. (XII.,15.)  a két ülés között végzett munkáról  
418/2011. (XII. 15.)  a települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendı díj fizetési 
határidejérıl  
419/2011. (XII. 15.)  a nyári gyermekétkeztetés költségeinek fedezetérıl  
420/2011. (XII. 15.)  az Országos Mentıszolgálattal kötött  megállapodás 
módosításáról 
421/2011. (XII. 15.)  a Vajda János utcai útszőkület megszőntetésérıl szóló napirend 
elnapolásáról 422/2011. (XII. 15.)  Esterházy Móric köz Vajda János utca felıli 
bejáratának áttétele és az út  
                                     nyomvonalának megváltoztatásáról  
423/2011.(XII. 15.)  az intézmények mőködésének átvilágítási szempontjairól szóló 
napirend  
                                    levételérıl  
424/2011. (XII. 15.)  a rendırségi járırautó 2012. január havi üzemanyagköltségének  

finanszírozása 
425/2011. (XII. 15.)  a Kastélypark 5 szám alattiingatlan bérbeadásáról 
426/2011. (XII. 15.)  a Szabadság tér 11. szám alatti üzlet értékesítésérıl  
427/2011. (XII. 15.)  várossá nyilvánítási pályázatról  
428/2011. (XII. 15.)  a 2012. évi belsı ellenırzési tervrıl  
429/2011. (XII. 15.)  a Fazekas Emlékház 2012.évi belépı díjainak jóváhagyásáról  
430/2011. (XII. 15.)  biztosítási alkuszi megbízásról 
431/2011. (XII. 15.)  a csákvári zsebkalauz értékesítési tapasztalatairól készült 

tájékoztató elfogadásáról 
432/2011. (XII. 15.) Arany János utcai kertvégek felszíni csapadékvíz elvezetésérıl   
433/2011. (XII. 15.)  Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodásáról  
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434/2011. (XII. 15.)  Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító okiratának 
módosításáról   
435/2011. (XII. 15.)  a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának 
módosításáról  
436/2011. (XII. 15.)  a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomdai szerzıdésének 
módosításáról  
437/2011. (XII. 15.)  a település rendezési szerzıdés módosításáról  
438/2011. (XII. 15.)  lángossütı kocsi helybérlete a Szabadság téren 
439/2011. (XII. 15.)  2012.évi iskolatej programban való részvételrıl  
440/2011. (XII. 15.)  dr. Balázs Sándor kapitányságvezetıi beosztásba való 
kinevezésének  
                                     támogatásáról 
 

 
J e g y z ı k ö n y v  

  
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december15-i 
nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix   polgármester 
   Mészáros Tamás    alpolgármester 
   dr. Nagy István    alpolgármester 

Bokodi Szabolcs   képviselı 
   Csillag Tibor     képviselı  
   Dornyiné Eigner Ágnes   képviselı  
   Jankyné Kıvári Csilla   képviselı 
   Setét Vilmos    képviselı 
   dr. Szeredi Péter    képviselı 
 
Jelenlévı meghívottak: 
   Tóth Jánosné     jegyzı  
   Nagyné John Ágnes    önkormányzati irodavezetı  
   Lönhárd Vilmosné    iskola igazgató 
   Kanusz Imre     Gondozási Közp. és Idısek O. vez.  
   Tóth Árpádné     MSZP. helyi szerv. képviselı   
   Szmolkáné Bene Ibolya   rendezvényszervezı  
   Spitzer Zoltán     AVE Zrt. Közgazd. osztályvez. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 
9 fı képviselı-testületi tag az ülésen jelen van. Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok 
tárgyalására azzal a módosítással, hogy a 2./ napirendként tárgyalja a képviselı-testület a „Települési 
szilárd és folyékony hulladék 2012. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának 
meghatározása” címő napirendi pontot. Új napirendi pontként javasolja felvenni „Csákvár és 
Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása”, „A Gondozási Központ és Idısek 
Otthona Alapító Okiratának módosítása” napirendi pontokat, mellyel kiegészülne a meghívó 18./ 
napirendi pontja. 20./ napirendi pontként javasolja felvenni a „Településrendezési szerzıdés 
módosítása”, 21./ Közterület bérbe adása lángossütı céljára, 22./ Csákvár, Kastélypark 3 szám alatti 
ingatlan bérleti szerzıdése, ingatlan állapotfelmérés eredményérıl tájékoztatás” 23./ „Iskolatej 
programhoz történı csatlakozás” 24./ „Rendırkapitány kinevezésének véleményezése”címő napirendi 
pontokat.  
Jegyzıkönyv hitelesítınek Jankyné Kıvári Csilla és Bokodi Szabolcs képviselı-testületi tagokat 
javasolja.  
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Megkérdezte, hogy van- e valakinek a meghívóban kiadott és a javasolt napirendi pontokon kívül más 
napirendi pont felvételére javaslata. Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.  
Mivel új napirend felvételére javaslat nem hangzott el, ezért a meghívóban kiadott napirendi pontokat  
a tárgyalni javasolt napirendeket, valamint a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosítására 
irányuló javaslatot a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal együtt szavazásra bocsátja. 
 
A képviselıtestület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 
kiadott napirendi pontokat a tárgyalni javasolt napirendekkel és a tárgyalási sorrendre irányuló 
módosítással együtt elfogadja. Jankyné Kıvári Csilla és Bokodi Szabolcs képviselı-testületi tagokat 
jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztja.  
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és tájékoztató a két ülés között végzett 
munkáról 
Elıterjesztı: polgármester  
2. 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása  
Elıterjesztı: jegyzı 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
3. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
4. Települési szilárd és folyékony hulladék 2012. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási 
díjának meghatározása 
Elıterjesztı: jegyzı 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
5. Mentıállomás tulajdonközösséget létesítı szerzıdésérıl  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
6. Vajda János utcai útszőkület megszüntetésérıl szóló megállapodásról  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
    Településfejlesztési Bizottság  
 
7. Esterházy Móric köz szélesítése, illetve nyomvonalának áthelyezése  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Településfejlesztési Bizottság 

Pénzügyi és Jogi Bizottság  
   
8. Intézmények mőködésének átvilágítási szempontjairól  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Humán Erıforrások Bizottsága 
    Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
9. A rendırségi járırautó 2012. január havi üzemanyagköltségének finanszírozása 
Elıterjesztı: polgármester 
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Elıterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
 
10. Kastélypark 5. sz. önkormányzati ingatlan bérleti szerzıdés-tervezetének elfogadása  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
11. Szabadság tér 11. sz, alatt önkormányzati üzlethelyiség vételére érkezett ajánlatok elbírálása  
Elıterjesztı: polgármester 
Elıterjesztést véleményezi:   Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
12. Várossá nyilvánítási pályázattal kapcsolatos feladatokról  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 
    Településfejlesztési Bizottság  
 
13. 2012. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása  
Elıterjesztı: jegyzı 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
14. Fazekas Emlékház belépıdíj javaslata  
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 
15. Biztosítási alkuszi megbízás 
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
16. Tájékoztató a csákvári zsebkalauz értékesítési tapasztalatairól 
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  

    Humán Erıforrás Bizottság 
17. Arany János utcai csapadékvíz elvezetésre beérkezett pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  

    Településfejlesztési Bizottság 
 

18. Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 
      A Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosítása 
      A Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 

Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
    Humán Erıforrás Bizottság 
 
19. A Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomdai szerzıdésének módosítása 
Elıterjesztı: Floriana Könyvtár intézményvezetıje 
Elızetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  
    Humán Erıforrás Bizottság 
 
20. Településrendezési szerzıdés módosítása 

 
21. Közterület bérbe adása lángossütı céljára 
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22. Csákvár, Kastélypark 5. szám alatti ingatlan bérleti szerzıdése, tájékoztatás az ingatlan 
állapotfelmérésének eredményérıl 
Elıterjesztı: polgármester 
 

23. Iskolatej programhoz történı csatlakozás 
Elıterjesztı: polgármester 

 
24. Rendırkapitány kinevezésének véleményezése 
Elıterjesztı: polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról 
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. A két ülés 
között végzett munkáról szólva az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévıket.   
A hónap elején Vértesboglár község polgármesterével, Sztányi Istvánnal tárgyalt a 
körjegyzıséggel kapcsolatban.  
December 2-án Mikulás rendezvényen vett részt, melyet a Csákvári Tőzoltó Egyesület és a 
Rendészeti Kerekasztal szervezett. 
Rovásírással kapcsolatos elıadást tartottak, amelyre meghívást kapott és részt vett.   
A községi Mikulás ünnepség megtartására is sor került, melynek keretében megtörtént az 
adventi gyertyagyújtás. Köszönetet mondott a szervezésben résztvevıknek.  
Élıhely rekonstrukciós beruházásokkal kapcsolatban tartott egy rendezvényt a Pro Vértes 
Közalapítvány, amelyen szintén részt vett.  
Állófogadás keretében a finn nagykövet meghívására részt vett a finn nemzeti ünnepen. Átadta a 
jelenlévıknek a nagykövet úr szívélyes üdvözletét. 
Kudlik Júliát hívták meg egy beszélgetésre, amelyet a Publo étterem rendezvénytermében 
tartottak. A lakosság részérıl a találkozót sikeresnek értékelték.  
Helyi kereskedı vállalkozókat keresett meg, akiktıl megkérdezte, hogy a CBA áruház 
megnyitását követıen milyen az üzletük forgalma. Voltak, akik úgy nyilatkoztak, hogy 
kevesebb a vásárló, volt aki változatlannak tartotta a forgalmát, a CBA áruház nyitása elıttivel 
megegyezınek értékelte. A lakosság részérıl pozitív visszajelzéseket kapott az áruház 
megnyitását követıen.  
A Gyémánt Gospel Kórus karácsonyi koncertje jól sikerült. A rendezvény fıvédnöke Herczog 
Edit Európa Parlamenti Képviselı volt, az est háziasszonya Tóth Árpádné.  
A harmadik adventi gyertyagyújtásra az Evangélikus Egyházközségnél került sor, amelyen az 
evangélikus énekkar vezetıje szervezésével egy csákvári ökumenikus kórus szolgált.   
Energetikával kapcsolatos fenntartható fejlıdésrıl volt  egy elıadás és fórum, melynek a Publo 
Étterem rendezvényterme adott otthont. Az elıadás szervezéséért köszönetét fejezte ki Bokodi 
Szabolcs képviselınek. Reméli, hogy a jövıben lesz folytatása.  
 
Kérte a bizottsági elnököket, hogy a két ülés között átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
tájékoztassák a képviselı-testületet.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet a Humán Erıforrások Bizottsága átruházott hatáskörben 
végzett munkájáról.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 
szóló jelentéseket szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testült 9 (kilenc) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
417/2011. (XII. 15.) határozata 

a két ülés között végzett munkáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket elfogadta.  
 
2./ Települési szilárd és folyékony hulladék 2012. évi szállítási, elhelyezési és  
ártalmatlanítási díjának meghatározása 
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
szolgáltató által benyújtott áremelés mértékét magasnak tartja, ezért felkérte a szolgáltatót, hogy 
a december 15-i képviselı-testületi ülésen nyilatkozzon egy mérsékeltebb, maximum 4,2 %-os 
árajánlatról. A szolgáltató kezdeményezését támogatja, mely szerint a lakosság a szolgáltató felé 
a tárgynegyedévi szolgáltatás díját a tárgynegyedév utolsó napjáig a lakosság köteles 
kiegyenlíteni.  
A települési folyékony hulladék elhelyezése és az elszállításának díjára tett ajánlatot 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte az ülésen jelenlévı Spitzer Antal közgazdasági osztályvezetıt, aki a szolgáltatást végzı  
AVE Zrt. Tatabánya képviseletében van jelen az ülésen, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet 
az AVE Zrt. ajánlatáról.   
 
Spitzer Antal közigazgatási osztályvezetı AVE Tatabánya Zrt. 
Szemétszállítási díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy régiós szolgáltatási díjról van szó, ezért 
az ármegállapításra vonatkozó javaslatukat továbbra is fenntartják. A képviselı-testület 
megállapíthat alacsonyabb mértékő díjat, de a különbözetet az önkormányzatnak kell 
megfizetnie a szolgáltató felé. A díjemelés mértéke jelen esetben 5 %. A  különbözet mértéke 
éves szinten az 50 literes győjtıedény esetében 60 Ft+ÁFA/db, a 110 literes edény esetében 
pedig 140,- Ft/+ÁFA/ db. Az önkormányzatot terhelı különbözet 2012. évben számításaik 
szerint így 180.000.- Ft. 
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Elmondta, hogy valóban a szolgáltató az önkormányzat felé érvényesítheti a díjkülönbözetet. 
Kérte a képviselı-testületet, hogy gondolják át az ajánlatot.  
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:   
Elmondta, hogy Budapesten 2,5 %-os szolgáltatási díjemeléseket fogadtak el. A maga részérıl 
továbbra is fenntartja a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát. Ez évi KSH adatok szerint a 2011. 
évi infláció mértéke 3,9 %. 
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Véleménye szerint a szolgáltatónak is viselni kell az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az 
önkormányzati rendelet a 4,2 %-os emelésnek megfelelıen kerüljön kihirdetésre.   
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A szolgáltató díjemelési javaslata 5,6 %-os javaslat. Javasolja a képviselı-testületnek a 
szolgáltató által javasolt díj megállapítását. Úgy véli, hogy az önkormányzat nincs olyan anyagi 
helyzetben, hogy a díjkülönbözetet átvállalja.  
 
Spitzer Antal közgazdasági osztályvezetı AVE Tatabánya Zrt.: 
Régiós díjszabásról van szó. A Kormányrendeletben meghatározott javaslat 7,64 %-os, ezzel 
szemben az AVE Zrt 5 %-os díjemelést alkalmazott, tekintettel arra, hogy régiós díjszabással 
számoltak. Az üzemanyag ára az elmúlt idıszakban nagyon megemelkedett, amely jelentıs 
mértékben drágítja a szolgáltatást. A szolgáltató is tisztában van a lakosság teherbíró 
képességével, ezért a 7,64 %-os emelés helyett 5 %-os díjemelést alkalmazott. Vannak olyan 
költségek, amelyeket ki tudnak gazdálkodni, vannak, amelyeket nem. Sajnos 5 %-nál 
alacsonyabb mértékő díjemelés megállapítása nem áll módjukban.  
Van a szolgáltatási területükön olyan önkormányzat, amely a díjkülönbözetet átvállalta a 
lakosságtól.  
Dr. Szeredi Péter képviselı: 
Véleménye szerint a 4,2 %-os emelésen felüli díjat az önkormányzat ne fizesse ki a 
szolgáltatónak. Kérdésként merül fel a részérıl, hogyan lehetséges, hogy Budapesten nem 
vonatkozik az adott szolgáltatóra a jogszabály és ott csak 2,5 % emelést alkalmaztak a 
kommunális hulladékszállítás és a vízdíj megállapítás tekintetében is. A lakosságra további 
terhek nem róhatók, ezt minden szolgáltatónak tudomásul kell vennie.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Több hozzászólás nem lévén elsıként az AVE Zrt. Tatabánya szolgáltató ajánlatát bocsátotta 
szavazásra. 
 
Szavazás után megállapította, hogy a képviselı-testület az AVE Zrt. ajánlatát 1 (egy) „igen” 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 7 nem szavazattal nem fogadja el.   
 
Ezt követıen a 4,2 % mértékő díjemelést bocsátotta szavazásra. 
 
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  
 
A szavazást követıen a folyékony hulladék elhelyezéséért és szállításáért fizetendı 
közszolgáltatás javasolt díjára vonatkozó javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a folyékony hulladék 
elhelyezéséért és szállításáért fizetendı közszolgáltatás díját a javaslatnak megfelelıen 
elfogadta.  
 
A szavazásokat követıen a polgármester megállapította, hogy a javasolt díjak tekintetében 
mindkét szavazás során a rendeletalkotáshoz szükséges minısített többségi szavazat megvolt, 
ezért a képviselı-testület a fenti szavazati arányokkal az alábbi rendelet alkotta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
30/2011. /XII. 20./ önkormányzati rendelte 

a települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) rendeletének módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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dr. Szeredi Péter képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a szolgáltató azon kezdeményezését, mely szerint a 
lakosság a szolgáltató felé a tárgynegyedévi szolgáltatás díját a tárgynegyedév utolsó napjáig 
köteles kiegyenlíteni.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
418/2011. (XII. 15.) határozata 

a települési szilárd hulladék elszállításáért fizetendı díj fizetési határidejérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az AVE Tatabánya Zrt. 
kezdeményezését, mely szerint a lakosság a szolgáltató felé a tárgynegyedévi szolgáltatás díját a 
tárgynegyedév utolsó napjáig a köteles kiegyenlíteni.  
 
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a határozat közzétételérıl a helyi kábel  
televízióban, illetve a Csákvári-Bodméri Hírmondó útján  gondoskodjon.  
 
Határidı: 2012. január 15.  
Felelıs:   jegyzı  
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:  
Kéri, hogy a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztassák a díjemelés mértékérıl és a 
szolgáltatásért fizetendı bruttó összegő díjat tegyék közzé.  
 
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
    (Elıterjesztés, rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy a költségvetési tartalék terhére biztosítsa az 
önkormányzat a nyári gyermekétkeztetéshez szükséges 156.000.- Ft fedezetet.  
A Csákvár Jövıjéért Közalapítványon keresztül e célra 46.600.- Ft érkezett, melyet az 
alapítvány az önkormányzat költségvetési számlájára átutalt.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Egyeztetve lett- e a Csákvár Jövıjéért Közalapítvánnyal a nyári  gyermekétkeztetésre érkezett 
összeg? 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Igen, az elıterjesztésben meghatározott 46.600,-Ft érkezett az alapítványhoz a nyári 
gyermekétkeztetés támogatására. 
 
Több hozzászólás nem lévén javasolja, hogy a képviselı-testület, hogy a költségvetési tartalék 
terhére biztosítsa a költségek fedezetét.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
419/2011. (XII. 15.) határozata 

a nyári gyermekétkeztetés költségeinek fedezetérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a nyári 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elıterjesztést, a költségek fedezetére a költségvetési tartalék 
terhére156.000,- Ft-ot biztosít.  
Felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetési rendelete 
módosításának elıkészítésérıl a határozatnak megfelelıen intézkedjen.   
 
Határidı: 2012. február 28.  
Felelıs:   polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Határozathozatalt követıen  az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
módosított 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet-tervezet módosítását bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

31/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló  

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
4./ 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása  
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012. évi 
ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A víziközmővekrıl szóló törvény szabályozza a díj megállapítását, ezért úgy véli, hogy 2011. 
dec. 31-tı legfeljebb 2,56 %-kal magasabb díjat alkalmazhat a szolgáltató, addig, amíg ennél 
magasabb díj alkalmazásáról nem jelenik meg törvény, illetve kormányrendelet. A Fejérvíz is 
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kénytelen alkalmazkodni ehhez. Az önkormányzat sem állapíthat meg, illetve fogadhat el 
magasabb díjat, mint a törvényben szabályozott. A Fejérvíz Zrt-nek át kellene alakítani a 
számítását. A díjtétel csak fogyasztás alapján számított díj. A Pénzügyi Bizottsági ülésen még 
nem volt olyan információ, hogy csak a 2,56 %-os mértéknek megfelelıen lehetne díjat 
megállapítani, éppúgy, mint a kommunális hulladékszállítás esetében. Javasolja, hogy a testület 
2,56 %-kal magasabb díjat rendeljen alkalmazni a Fejérvíz számára. Nem javasolja a 4,2 %-os 
emelés meghatározását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a rendeletalkotást vegyék le a napirendrıl. Nincsen értelme néhány napra 
rendeletet alkotni, amíg az új közmőtörvény hatályba lép. Térjenek vissza januárban.   
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Az önkormányzatnak van jelenleg érvényes rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjára. A következı 
évben vissza lehet térni a díj meghatározásra, de visszamenıleges hatállyal nem lehet rendeletet 
alkotni.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
4,2 % emelésrıl  rendelkezni gyakorlatlannak tőnik.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Javasolja, hogy fogadják el a Fejérvíz Zrt. ajánlatát, mely szerint a 4,2 %-os díjemelésrıl van 
szó. Amennyiben nem fogadja el a testület a javaslatot és „felülírja” a döntésünket a törvény, 
akkor is érvényesítik a díjat.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Ne fogadjanak el díjemelést a várható jogszabályváltozásokra tekintettel.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Az elhangzottakat összefoglalva javasolja, hogy ne alkosson rendeletet a képviselı-testület az 
ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról. 2012 év elején térjenek vissza 
a rendelet megalkotására.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
polgármester javaslatával egyetértett, az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának 
megállapításáról nem alkotott rendeletet. 
 
 
5./ Mentıállomás tulajdonközösséget létesítı szerzıdésérıl  
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 
képviselı-testületnek az Országos Mentıszolgálattal az elıterjesztés mellékletét képezı 
szerzıdés aláírását. A szerzıdés aláírását követıen az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalást  
az eredeti megállapodásban rögzített második mentıautó Csákváron történı kihelyezése 
érdekében. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
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A szerzıdés szerint az önkormányzat tulajdonrésze 2018-ban a magyar állam tulajdonába kerül. 
Sajnálatos helyzet adódna akkor, ha a Magyar Állam eladná az épületet, vagy privatizálná.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy az épületet a késıbbiekben is mentıállomás céljára kell használni, ez benne van 
a megállapodásban is. Privatizálás, illetve elidegenítés esetén az önkormányzatnak visszajár a 
befektetett összeg, ezt is tartalmazza a szerzıdés.   
Háromoldalú szerzıdésrıl van szó, a földterület ugyanis az Egészségház Társasház 
tulajdonában van. Az Országos Mentıszolgálat térítésmentesen kapta meg a földterületet 
mentıállomás építése céljára.  
Javasolja a képviselı-testületnek a tulajdonközösséget létesítı szerzıdés elfogadását. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
A jelenlegi szerzıdés-tervezet összefüggésben van- e jogilag a 2007-es megállapodással?  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Igen, érvényesek a 2007-es megállapodás pontjai. Korábban már beszámolt a képviselı-
testületnek arról, hogy tárgyalt az Országos Mentıszolgálattal a második kocsi állás ügyében. 
Az OMSZ képviselıje elmondta, hogy a második kocsi csak akkor várható, ha lesz pénzügyi 
forrása a mentıállomásnak arra, hogy a második kocsi állást is üzembe helyezzék.  
Véleménye szerint ezt a szerzıdéses pontot ki lehet kényszeríteni, hiszen ezzel a vállalással 
adott az önkormányzat több, mint 35.000.000 Ft-ot, ezért egyoldalúnak tőnik a jelen helyzet.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Amennyiben a szerzıdésben foglalt kötelezettséget az OMSZ nem teljesíti, akkor milyen 
lehetısége van az önkormányzatnak ? Javasolta a tárgyban forgó szerzıdést pontosítani,hogy az 
önkormányzat tulajdonának átruházását követıen is csak állami mentıállomásként használható 
az épület.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Elmondta, hogy az elfogadott Tulajdonközösséget létesítı szerzıdést személyesen fogja elvinni 
az OMSZ-hoz Budapestre. Tárgyalásokat folytat a második kocsi állással kapcsolatban is. A 
tárgyalás eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztatni fogja.   
 
Több hozzászólás nem lévén a javaslattal együtt szavazásra bocsátotta a tulajdonközösséget 
létesítı szerzıdés elfogadását.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
420/2011. (XII. 15.) határozata  

az Országos Mentıszolgálattal kötött megállapodás módosításáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a csákvári 7/D hrsz-ú „mentıállomás” 
ingatlanra vonatkozó, Csákvár Nagyközség Önkormányzata, mint tulajdonostárs, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt, mint tulajdonostárs és az Országos Mentıszolgálat, mint 
vagyonkezelıi jog jogosultja között létrejövı tulajdonközösséget létesítı szerzıdés tervezetet 
megismerte. A tervezettel egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy a közös beruházásban 
megvalósult építmény a Magyar Államnak történı térítésmentes átadást követıen is kizárólag 
állami mentıállomásnak használható.  
A Képviselı-testület felkéri Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédet, hogy a változtatási 
kérelmet továbbítsa az MNV Zrt. felé. 
 



12 

 

Határidı:2012. január 15.  
Felelıs: polgármester 
 
6./  Vajda János utcai útszőkület megszüntetésérıl szóló megállapodásról  
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság is. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági 
javaslatról. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:   
A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazatta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja 
a képviselı-testületnek, hogy a december 15-i ülésén ne tárgyalja az elıterjesztést. Vegye le a 
napirendrıl, mivel az ingatlan tulajdonosa a szándéknyilatkozatot nem juttatta vissza az 
önkormányzathoz.  Felkéri a hivatalt, hogy az érintett ingatlan  tulajdoni lapján szereplı  
jelzálogra jogosult banktól kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy  hozzájárul- e az 
ingatlanból leválasztandó 7 m2  területrész közterületbe csatolásához.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását azzal, hogy a jegyzı nézzen utána, hogy 
a devizahitelek egyösszegő végtörlesztésének lehetıségérıl szóló törvény ad- e lehetıséget arra, 
hogy az önkormányzat az ingatlan fejében kifizeti a tartozást és a bérlı visszabéreli az ingatlant 
az önkormányzattól.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a bizottsági javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

421/2011. (XII.15.) határozata 
a Vajda János utcai útszőkület megszőntetésérıl szóló napirend elnapolásáról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Vajda János utcai útszőkület 
megszőntetésérıl szóló megállapodás megtárgyalását leveszi a napirendrıl, mivel az ingatlan 
tulajdonosa a szándéknyilatkozatot nem juttatta vissza az önkormányzathoz.  
A képviselı-testület felkéri a hivatalt, hogy a Csákvár, Vajda János u. 5. szám alatti ingatlan 
tulajdoni lapján bejegyzett jelzálogra jogosult banktól kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy hozzájárul- e az ingatlanból leválasztandó 7 m2 területrész közterületbe csatolásához.  
Kéri, tájékozódjon továbbá arról, hogy a devizahitelek visszafizetését szabályozó  törvény ad-e 
lehetıséget arra, hogy az önkormányzat az ingatlan fejében kifizeti a végtörlesztést és a bérlı 
visszabéreli az ingatlant az önkormányzattól.   
 
Határidı: 2011. december 30.  
Felelıs:     jegyzı … 
 
7./  Esterházy Móric köz szélesítése, illetve nyomvonalának áthelyezése  
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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Felkéri a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassák a testületet a bizottságok javaslatáról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazatta, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja 
a képviselı-testületnek, hogy 200.000.- Ft keretösszegig javasolja támogatni az út áthelyezését. 
Javasolja továbbá, hogy a hivatal keresse meg az érintett lakókat, hogy tegyenek 
szándéknyilatkozatot az út áthelyezésével kapcsolatos költségek hozzájárulására. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát támogatja és a képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester.  
Hozzászólás nem lévén a javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
422/2011. (XII. 15.) határozata 

Esterházy Móric köz Vajda János utca felöli bejáratának áttétele és az út nyomvonalának 
megváltoztatásáról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete ismét megtárgyalta Szakács Zoltán 
(8083 Csákvár, Vajda J. u. 32/B.) kérelmét, a településtervezı véleményét és úgy határozott, 
hogy az út áthelyezését a 2012. évi költségvetése terhére 200.000.- Ft keretösszegig támogatja.  
 A hivatal által kimutatott költségkalkulációt magasnak tartja, ezért kéri konkrét árajánlatok 
bekérését, illetve a konkrét költségek kimutatását.  
 
Felkéri a hivatalt, az érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg annak érdekében, hogy 
szándékoznak-e az út áthelyezésével kapcsolatos költségekhez hozzájárulni. 
 
Határidı: február 28. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
8./  Intézmények mőködésének átvilágítási szempontjairól  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkéri a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassák a testületet a bizottságok javaslatáról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
A Humán Erıforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
javasolja a képviselı-testületnek a napirendi pont levételét. 

 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Humán 
Erıforrások Bizottsága javaslatával egyetért.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A bizottsági javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
423/2011. (XII. 15.) határozata 

az intézmények mőködésének átvilágítási szempontjairól szóló napirend levételérıl  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az intézmények mőködésének 
átvilágítási szempontjairól szóló napirendet elnapolja, leveszi a napirendrıl.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 
9./  A rendırségi járırautó 2012. január havi üzemanyagköltségének finanszírozása 

(Elıterjesztés, Megállapodást is tartalmazó határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester.: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:   
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 
javaslatot, illetve a megállapodás-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
A 2012. évre vonatkozó támogatás érdekében a polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a 
rendırséggel.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A utóbbi napokban több gépkocsi feltörés is történt a településen. Javasolja, hogy a 
polgármester asszony tárgyaljon a rendırséggel és a rendészeti kerekasztal is foglalkozzon a 
témával.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Kórház parkolójában lévı gépkocsiból nıi kézi táskát vittek el. Az elmúlt napokban hétvégi 
házakat törtek fel. Javasolja, hogy a Hírmondó következı számában jelenjen meg felhívás arra 
vonatkozóan, hogy az emberek ne tartsanak szemmel látható értéket a kocsiban és a hétvégi 
házaikban sem.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
 424/2011. (XII. 15.) határozata 

a rendırségi járırautó 2012. január havi üzemanyagköltségének finanszírozása 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alábbi szerzıdés módosítás megkötésére: 



15 

 

 
„MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság (székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Deák F. u. 2.) képviseletében eljáró dr. Simon László r. dandártábornok, rendırségi fıtanácsos, 
megyei rendırfıkapitány (a továbbiakban: Adományozott) 
másrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) 
képviseletében eljáró Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester (a továbbiakban: 
Adományozó) 
között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 
 

1. Felek elızetesen rögzítik, hogy közös megegyezéssel módosítani kívánják a 
közöttük 2011.április 4-én kelt megállapodás 3.pontját az alábbiak szerint: 
2.  
„3.Az Adományozó a 424/2011.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat alapján 
vállalja az Adományozott tulajdonában lévı, RB 52-81 forgalmi rendszámú, Lada Niva 
típusú terepjáró gépjármő üzemben tartását saját költségvetése terhére. 2012.év január 
hónapra 25.000 Ft – azaz Huszonötezer forint – összeget üzemanyag költség fedezetére 
biztosít. A 2012.évi további támogatás összegérıl az önkormányzati költségvetési 
rendelet elfogadásával egyidejőleg dönt.” 
 
3. Az 1.pontban megjelölt megállapodás jelen megállapodással módosított 
3.pontja 2012.január 1-tıl hatályba lép, további pontjai változatlan tartalommal 
hatályban maradnak 2012.január 1-tıl. 
 

Felek kijelentik, hogy a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Székesfehérvár, 2011.december …..    Csákvár, 2011.december …. 
 
 
      dr. Simon László r. dandártábornok    Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
rendırségi fıtanácsos, megyei rendırfıkapitány   polgármester 

Adományozott      Adományozó” 
 
Határidı: 2011.december 15. 
Felelıs: polgármester 

 
10./  Kastélypark 5. sz. önkormányzati ingatlan bérleti szerzıdés-tervezetének elfogadása  

 (Elıterjesztés, bérleti szerzıdés-tervezet, dr. Sirály Péter ügyvezetı orvos igazgató levele    
  a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, megismerte a bérleti szerzıdés-
tervezetben foglaltakat. Javasolja, hogy a bérleti szerzıdés tervezetet a polgármester asszony dr. 
Sirály Péter bérlıvel egyeztesse, az esetleges módosításokat terjessze a képviselı-testület 
december 15-i ülése elé.  
Az egyeztetésre más irányú elfoglaltsága miatt nem kerülhetett sor. Idıközben dr. Sirály Péter 
levelet intézett a jegyzı asszonyhoz, melyet a képviselı-testület tagjai is megkaptak, melyben a 
bérleti szerzıdés tervezet néhány pontját vitatja a bérlı. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy 
az épület bérbeadására vonatkozóan a képviselı-testület a mai ülésen ne hozzon döntést. 
Felveszi a kapcsolatot dr. Sirály Péter ügyvezetı orvos-igazgatóval, a vitatott pontokat 
megbeszélik. A bérleti szerzıdés tartalmának tisztázását követıen még ez évben egy rendkívüli 
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ülésen kerülhet sor a bérleti szerzıdés elfogadására. Javasolja a napirend elnapolását egy 
rendkívüli ülésre az év végén, vagy a következı év elsı hetében.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Javasolja, hogy a testület tagjai véleményének ismeretében, a vitatott pontok tisztázása 
érdekében hatalmazzák fel a polgármester asszonyt dr. Sirály Péterrel történı tárgyalásra.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja meg a vitatott pontokat és a zárt ülésen 
születendı döntés ismeretében adjon majd felhatalmazást a polgármesternek a tárgyalásra.  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
425/2011. (XII. 15.) határozata 

a Kastélypark 5. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár Kastélypark 5. szám alatti 
önkormányzati ingatlan bérbeadására irányuló napirendet a nyilvános ülést követıen zárt ülésen 
tárgyalja meg.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 
11./  Szabadság tér 11. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség vételére érkezett ajánlatok 
        elbírálása  
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megállapította, hogy a bizottsági ülés idıpontjáig ajánlat nem 
érkezett. A pályázat benyújtásának határideje december 15-e 14.00 óra. Felkéri a polgármestert, 
amennyiben a benyújtási határidıig az üzlethelyiség vételére ajánlat érkezik, azt terjessze a 
december 15-i képviselı-testületi ülés elé.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidıig nem érkezett pályázat.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Javasolja, hogy 2012. március 30-a után térjenek vissza a Szabadság tér 11. szám alatti 
önkormányzati üzlethelyiség hasznosítására.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen”szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
426/2011. (XII. 15.) határozata   

a Csákvár, Szabadság tér 11. szám alatti üzlet értékesítésérıl 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete az önkormányzat tulajdonát képezı 
Csákvár, Szabadság tér 11. szám alatti üzlet rendeltetéső ingatlan hasznosítását a 2012. áprilisi 
ülésén tőzi napirendre.  
 
Határidı: 2012. április 30.  
Felelıs: polgármester 

 
12./  Várossá nyilvánítási pályázattal kapcsolatos feladatokról  

  (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslat 
elfogadását.   
 
 
 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül külön 
lakossági fórum összehívását nem javasolja, ugyanis januárban a közmeghallgatás keretében 
lehetısége lesz a lakosságnak a vélemény-nyilvánításra.  
Javasolja a bizottság, hogy a polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat arra vonatkozóan, 
hogy vagy megbízási díjat, vagy pedig sikerdíjat fizessen az önkormányzat a várossá 
nyilvánítási dokumentáció átdolgozásáért. A tárgyalások eredményérıl a képviselı-testületet 
tájékoztassa. 
 
Setét Vilmos képviselı: 
Továbbra is az a véleménye, hogy nem készek emberileg arra, hogy a település város legyen.  A 
lakosság nem tud együtt lobbizni a cél érdekében és amíg ez így lesz, addig nincs rá esély sem.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott kérésnek eleget téve tájékoztatta a képviselı-testületet 
arról, hogy mennyit fizetett ki az önkormányzat eddig a várossá nyilvánítási eljárás 
kezdeményezéséért, illetve a pályázat átdolgozásáért. A 2012. évi ajánlat bruttó 350. 000,- Ft 
alapdíj, illetve 1.000.000 sikerdíj.   
A bizottság javasolta, hogy dr. habil Trócsányi Andrást tájékoztassa arról, hogy mit szól hozzá, 
ha nem lenne alapdíj, hanem sikerdíj. Mi az az összeg, ami elfogadható számára.  Megkereste 
dr.habil. Trócsányi Andrást, aki e-mailban úgy nyilatkozott, hogy 350.000,- Ft+Áfa 
honoráriumot kér alapdíjként, mivel új tanulmányt kell elkészíteni, nem pedig kiegészítést.  
A Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy kit illet meg a szerzıi jog.  
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat már kifizette az elkészített pályázatot, ezért a szerzıi jog 
felett az önkormányzat szabadon rendelkezik. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Véleménye szerint a tájékoztatóban elhangzottak ismeretében szerinte nem szabadna ennél több 
pénzt költeni a várossá nyilvánításra. A pályázat alapján a szakmai zsőri  alkalmasnak tartotta az 
önkormányzatot a városi címre. 
Elektronikusan meg van az anyag, javasolja, hogy nézzék meg, mennyi munka lenne vele. 
Felajánlja segítségét az átdolgozás elkészítése érdekében.   
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Csillag Tibor képviselı:  
Mit jelent az, hogy újat kell készíteni? Véleménye szerint a korábbiakhoz képest a mai 
rendezettebb településközpont jó benyomást jelenthet a várossá nyilvánításhoz. A korábbi 
szerzıdésekben is volt sikerdíj, amely csak a tárgyévre vonatkozott? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A benyújtandó pályázatot aktualizálni kell, át kell dolgozni. A sikerdíj a korábbi évekre 
vonatkozott.  
A várossá nyilvánítástól függhet a közigazgatás helyben tartásának a lehetısége. A korábban is 
beszerzett támogató nyilatkozatok szerint településünket alkalmasnak tartanák járásközpontnak. 
Ezen támogató nyilatkozatokat ismét beszerzi, amennyiben a testület igényli. Az elbírálás során 
elınyt jelenthetnek ezek a szakmai nyilatkozatok.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A községben élı emberek nem biztos, hogy tudják, hogy a közigazgatás átalakításával nem lesz 
nagyközségi státusz. Úgy véli, hogy ezt a tényt tudatosítani kellene a lakossággal. Véleménye 
szerint nagy átdolgozást nem igényel a pályázat, hiszen készen van, két óra alatt a dolog 
összefésülhetı.   
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Megkérdezte a képviselı-testületet, hogy a pályázat 
benyújtásával egyetért- e?  
 
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen”szavazattal,  1 (egy) „nem”szavazattal, tartózkodás nélkül a 
várossá nyilvánítási pályázat benyújtását támogatja. 
  
Szavazást követıen javasolja, hogy bízza meg a képviselı-testület Bokodi Szabolcs, Csillag 
Tibor, valamint dr. Szeredi Péter képviselıt és a személyét azzal, hogy a pályázat benyújtása 
érdekében térítésmentesen átdolgozzák a tanulmányt, mely munka során a hivatal munkatársai 
is közremőködnek. Köszönjék meg dr. habil. Trócsányi Andrásnak az eddigi közremőködését, 
hozzáállását. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
427/2011. (XII.15.) határozata 

várossá nyilvánítási pályázatról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete ismét kezdeményezi Csákvár várossá 
nyilvánítását, a 2011. évben benyújtott pályázatát fenntartja.  Vállalja, hogy a várossá 
nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban elıírt 
kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés továbbítására, illetve a pályázat 
kiegészítésére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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13./  2012. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása  
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Kérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megismerte a 2012. évi belsı ellenırzési ütemtervben foglaltakat 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselı-testületnek 
elfogadását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Hozzászólás nem lévén a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.   
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
428/2011.(XII. 15.) határozata 

a 2012. évi belsı ellenırzési tervrıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §. (6) bekezdésében foglaltak értelmében az 
önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervét – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 2012. évi Kistérségi Belsı Ellenırzési Terve alapján - 2012. január 1-i hatállyal az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2012. évi belsı ellenırzési terve 
 

 Ellenırzés tárgya Ellenırzés 
típusa 

Ellenırzéssel 
érintett 
intézmény 

Ellenırzés 
ütemezése 

1. A normatív állami 
hozzájárulások 
2013. évi 
igénylılapjainak 
ellenırzése 

Pénzügyi 1. Gróf Esterházy 
Móric  Általános 
Iskola 
2.Mese-Vár 
Óvoda 
3.Gondozási 
Központ és 
Idısek Otthona  

2012. 
október hó 
 
 

 
A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a döntésrıl a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás elnökét, valamint belsı ellenırzéssel érintett intézmények vezetıit 
értesítse.   
 
Határidı:  2011. december 30.  
Felelıs:      jegyzı 
 
14./  Fazekas Emlékház belépıdíj javaslata  

 (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a javaslatról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
javasolja a Képviselı-testületnek a Fazekas Emlékház 2012. évi belépıdíjainak jóváhagyását a 
TERNATOUR Bt. ügyvezetıje javaslata alapján. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
429/2011. (XII. 15.) határozata 

a Fazekas Emlékház 2012. évi belépıdíjainak jóváhagyásáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja a Ternatour Bt. javaslata 
alapján a Fazekas Emlékház 2012.január 1.napjától alkalmazandó belépıdíjait az alábbiak 
szerint: 
 
Teljes árú belépıjegy:    252 Ft + 27% ÁFA 
Kedvezményes árú belépıjegy:   126 Ft + 27% ÁFA 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezetı 
 
 
15./  Biztosítási alkuszi megbízás 
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról. 
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5. igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslatot a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
430/2011. (XII. 15.) határozata 
biztosítási alkuszi megbízásról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Marton Zsuzsanna (szül.: 
Juhász Zsuzsanna, Mór, 1975. december 20. an.: Sztrik Erzsébet) Csákvár, Bem u. 23. szám 
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alatti lakost a Magyar Pénzügyi Közvetítı  Zrt. (Budapest, Árpád út 40.) munkatársát az 
önkormányzat vagyon- és egyéb biztosítási érdekeinek képviseletére. 
Felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: 2011. december 31. 
Felelıs: polgármester 
 
16./  Tájékoztató a csákvári zsebkalauz értékesítési tapasztalatairól 
        (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság.  Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági 
javaslatról. 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke: 
A Humán Erıforrások Bizottsága 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja a 

1. a rendezvényszervezı által készített beszámolót azzal, hogy a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság ülésére kéri a zsebkalauz terjesztésébıl befolyt bevételek kimutatását.  
2. A 2012. évi utazás kiállításra készüljön 2000 db ingyenesen osztható 
reklámanyag Csákvárról. A reklámanyag elıállításának költségére keret jelleggel 
80.000.- Ft összeg kerüljön betervezésre a 2012. évi költségvetésbe, illetve a 
kiadványok eladásából eddig befolyt összeg legyen a fedezete a kiadásnak.  
3. Javasolja továbbá, hogy 2012-ben készüljön egy frissített adatállománnyal, a 
Hírmondó Szerkesztısége és a Humán Erıforrások Bizottsága együttmőködésével 
„Csákvár Zsebkalauz” egy újabb kiadása. A 3000 példányszámra kalkulált várható 
elıállítási költség kerüljön betervezésre a 2012. évi költségvetésbe.     

 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 
Humán Erıforrások Bizottsága javaslatát azzal,hogy a csákvári zsebkalauz elıállítási 
költségeire –példányszámtól függetlenül- 400.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetésében.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 
431/2011. (XII. 15.) határozata 

a csákvári zsebkalauz értékesítési tapasztalatairól készült tájékoztató elfogadásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a csákvári zsebkalauz értékesítési 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésében - példányszámtól függetlenül – 
400.000,- Ft fedezetet biztosít a Csákvárt bemutató átdolgozott turisztikai kiadvány és szórólap 
elıállítási költségére. 
 
Határidı: 2012. február 29. 
Felelıs: rendezvényszervezı 
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17./ Arany János utcai csapadékvíz elvezetésre beérkezett pályázatok elbírálása 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság is. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a testületet a bizottság 
javaslatáról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A Településfejlesztési Bizottság a csapadékvíz elvezetés tervezésére beérkezett árajánlatokat 
felbontotta, értékelte és az alábbiakat állapította meg:  
VITITERV ALBA Kft. (Székesfehérvár, Tolna u. 1.)  785.000,-  Ft+ÁFA 
SZÉL-VÍZ Bt. (Székesfehérvár, Farkasdi u. 26.) 700.000,-  Ft+ÁFA 
TRIAUT KFT (1114. Budapest, Villányi út. 8. I/3.) 740.000.-  Ft+ÁFA 
összegő ajánlatot tett. 
A fentiek alapján javasolja a képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetére 
tekintettel a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek.  
Javasolja továbbá, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítson 700.000,- Ft+ÁFA fedezetet 
keretjelleggel az érintett terület kármentesítésének megoldására.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 

432/2011. (XII. 15.) határozata 
Arany János utcai kertvégek felszíni csapadékvíz elvezetésérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete értékelte az Arany János utcai 
kertvégek felszíni csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítésére beérkezett tervezıi 
árajánlatokat és a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
A képviselı-testület az Arany János utcai kertvégek felszíni csapadékvíz elvezetésének 
megoldása érdekében a 2012 évi költségvetésében 700.000.-Ft fedezetet biztosít. 
 
Határidı: 2012. február 15.  
Felelıs: polgármester 
 
18./  Csákvár és Környéke Szociális  Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 
       Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító  Okiratának módosítása  
       Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 

(Elıterjesztés, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság is.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
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A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 
képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
A Fejér Megyei Kormányhivatal a 2011. november 3-i együttes képviselı-testületi ülésen tárgyalt 
Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodással, valamint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okirat módosításával szemben szóbeli törvényességi felhívással élt, mely szerint a „közoktatásról” 
szóló 1993. évi LXXXIX. tv-ben meghatározott elızetes egyeztetési és véleményezési eljárás nélkül 
az Intézmény Alapító Okirata nem módosítható. Felhívták a Képviselı-testületet az Alapító Okirat 
módosítását megelızı eredeti állapot helyreállítására. 
A Képviselıtestület 376/2011. (XI.3.) számú határozatával a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okiratát módosította – az eredeti állapot helyreállítása érdekében –,azonban annak törzskönyvi 
módosítási átvezetési eljárását a Magyar Államkincstár megszüntette arra hivatkozással, hogy nevelési 
év idıtartama alatt az intézmény létszámadatai – mivel átszervezésnek minısül – nem változtathatóak.  
A Fejér Megyei Kormányhivatal eredeti állapot helyreállítására vonatkozó szóbeli törvényességi 
felhívása azon alapul, hogy mivel nem volt az elıkészítı eljárás jogszerő, ezért az nem minısül 
átszervezésnek, olyan állapotot kell teremtetni, mintha az meg sem történt volna, azaz a létszámadatok 
tekintetében is a 2011. július 28-i módosítást megelızı létszámadatok az irányadóak.  
Tekintettel arra, hogy a Törvényességi Fıosztály, az Államkincstár és a – bölcsıde mőködési 
engedélye miatt közremőködı – Szociális és Gyámhivatal ütközı álláspontjait nem sikerült egyeztetni, 
felkérték dr. Szekerczés Anna ügyvédet a szociális társulási megállapodás, illetve a kapcsolódó alapító 
okiratok kijavítására. 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Megkérdezte, hogy az Idısek Otthonát miért nem társulás keretében mőködtetik? Megérné- e?  
 
Knausz Imre intézményvezetı:  
Beszéltek errıl már a társult önkormányzatok polgármestereivel, érdemes lenne megfontolni a 
jövıre vonatkozóan.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Folytatja a tárgyalásokat a polgármesterekkel,melyeket már megkezdett. 
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a Csákvár és Környéke 
Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadását. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 

433/2011. (XII.15.) határozata 
Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta a „Csákvár és Környéke 
Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás megkötésére és a kapcsolódó döntések 
meghozatalára” vonatkozó elıterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza: 

 
I. 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LV. tv. – Ötv. – 41. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában 
foglalt rendelkezései szerint Bodmér Község Önkormányzatával, Vértesboglár Község 
Önkormányzatával és Gánt Község Önkormányzatával 2012. január 1-i hatállyal – a 8083 Csákvár, 
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Szent István tér 13. sz. alatti székhelyő – Gondozási Központ és Idısek Otthona közös fenntartására, 
határozatlan idıtartamra Társulási Megállapodást köt. 
 

II. 
 

1.A Képviselıtestület az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Csákvár és Környéke Szociális 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodását elfogadja felhatalmazva a polgármestert és a jegyzıt, 
hogy a Társulási Megállapodást kézjegyükkel lássák el.  
 
2. A Képviselıtestület felkéri továbbá a Polgármestert a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerint annak 
Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetıje részére 15 napon belül történı megküldésére. 
 
Felelıs: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix 
  polgármester 
 
Határidı: aláírásra: azonnal 
felterjesztésre: döntést követı 15 nap. 

III. 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalától a Gondozási Központ és Idısek Otthona gyermekjóléti szolgálati és valamennyi 
szociális szolgáltatás tekintetében a mőködési engedélyek módosítását kérik, melyeknek helyt adó 
határozatokkal szembeni fellebbezési jogáról lemond.  
 
A Képviselıtestület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelıs:  Katonáné Dr. Venguszt Beatrix 
  polgármester 
 
Határidı: értelem szerint 

 

MEGÁLLAPODÁS 
Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról 

 
A Megállapodás 3. pontjában részletesen megjelölt Önkormányzatok Képviselıtestületei a „helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.- Ötv. - 41. § (1) bekezdésében biztosított társulási 
jogukkal élve az Ötv. 43. §-a és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl” 
szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv.- 8. §-ában foglalt rendelkezései szerint 2012. január 1-i 
hatállyal, határozatlan idıtartamra a Gondozási Központ és Idısek Otthona helyi 
önkormányzati költségvetési szerv közös fenntartásában állapodnak meg. 

1. A Társulás neve és székhelye: Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás  
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.  

 
2. Mőködési területe:  A társult Önkormányzatok közigazgatási területe, a 

bölcsıdei feladatellátás tekintetében a bicskei kistérség 
valamennyi településének közigazgatási területe.  

 
3. Társulás tagjainak neve, székhelye:  
 

3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete  
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
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3.2. Bodmér Község Önkormányzat Képviselıtestülete  
8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. 

 
3.3. Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselıtestülete  

8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 
 
3.4. Gánt Község Önkormányzat Képviselıtestülete  

8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 
 
4. A Társulás keretében közösen fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv: 

 
4.1. Gondozási Központ és Idısek Otthona – továbbiakban: Intézmény –  
 
4.2. Székhelye: 8083 Csákvár, Szent István utca 13. sz.  
 
4.3. Telephelyei:  
  

4.3.1. 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. 
4.3.2. 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. sz.  
4.3.3. 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz.  

 
4.4. Helyszíni ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 
 

4.4.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 
4.4.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 
4.4.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. 

 
4.5. Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartási száma: 365941 
   
 
4.6. Az Intézmény a belsı szervezeti felépítése tekintetében három szervezeti egységre 

tagolódik, melyek szakmailag önállóak. 
 

4.6.1. Idısek Otthona 
 
4.6.2. Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
4.6.3.  Bölcsıde  

 
4.6.3.1. A Bölcsıde a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és mőködésük feltételeirıl” szóló 15/1998. (IV.30.) NM. sz. rendelet 35 § 
(1) bekezdés e) pontja alapján olyan szolgáltató intézmény, amely az 
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 
gyermek számára az Intézmény önálló szervezeti és szakmai 
egységeként.  

 
4.6.3.2. A társult Önkormányzatok Képviselıtestületei tudomásul veszik, hogy a 

bölcsıdei feladatot az Intézmény látja el, mely Bodmér Község 
Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Gánt Község 
Önkormányzata tekintetében pénzügyi és egyéb szerzıdéses 
kötelezettséget nem keletkeztet.  
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5. A Ttv. 8. § (1) bekezdése alapján az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete gyakorolja jelen 
Megállapodás IV. pontjában foglalt keretek között. 

 
6. A Társulási Megállapodás határozatlan idıtartamú. 
 
7. A Gondozási Központ és Idısek Otthona jelen megállapodás keretében történı közös 

fenntartásának kezdı idıpontja: 2012. január 1.-napja, ténylegesen azonban már a Társulás tagi 
önkormányzatai 2010. decemberében állapodtak meg a Társulás keretében az Intézmény közös 
fenntartásában, mely közös fenntartás – az Intézmény Alapító Okirata ezirányú módosítása – a 
Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába azonban bejegyzést nem nyert. A társult 
Önkormányzatok részérıl ezen megállapodás körében meghatározott szociális alapellátási s 
gyermekjóléti szolgálati feladatot Csákvár Nagyközség Önkormányzata az Intézmény 
mőködtetése útján 2011. évre már biztosította.  

 
8. Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.  
 
9. A Társulás a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében mőködı mikro-

körzeti társulás, mely a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási rendszer része. 
 
 

II.  
Társulás célja 

 
1. A Gondozási Központ és Idısek Otthona közös fenntartásával a társult Önkormányzatok 

közigazgatási területén a III. pontban részletezett feladatok megoldottá váljanak oly módon, 
hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, ezen belül jelen mikro-társulás a 
kiegészítı állami támogatás igénybevételére jogosulttá váljon, mely az Intézményi Társulás 
részére is a közösen fenntartott intézmény költségtakarékosabb fenntartását eredményezi. 

 
2. Az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre esı fajlagos költségek 

csökkenjenek. 
 

III. 
Társulás feladata, tevékenysége. 

 
1. A Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a Gondozási Központ és Idısek Otthona  

közös fenntartásával: 
 

1.1. a „szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. – 57. § 
(1) bekezdés d), e) és 63. §; 64. §-aiban nevesített kötelezı szociális alapszolgáltatási 
feladatok: 

 
� házi segítségnyújtás, 
� családsegítés, 

 
1.2. a „gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. – Gytv. – 

39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás  
közös költségviselés melletti megvalósítására terjed ki.  
 

2. Az Intézmény 1.1. pontban meghatározott alaptevékenységi körébe az 1.1. pontban 
részletezetteken túli szakfeladati rend szerinti tevékenységekre  - Sztv. 62. § szerinti étkeztetés, 
67. §-a szerinti ápolást, gondozást nyújtó idısek otthona, a Gyvt. 42. §-a szerinti bölcsıdei 
ellátás önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekre, - a Társulás tagjai általi közös 
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költségviselés nem terjed ki, ezen feladatmegvalósítások költségei kizárólag Csákvár 
Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  
 

3. A Társulási Megállapodás elfogadásának idıpontjában a Gondozási Központ és Idısek Otthona 
alaptevékenységi körébe tartozik:  

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 
3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1    
3.2. Házi segítségnyújtás 88992-2    
3.3. Családsegítés 88992-4    

3.4. 
Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos szociális 
ellátásának  komplex támogatása  

87300-0 

3.5. Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

3.6. 
Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása 

88100-0 

3.7. Idısek nappali ellátása 88101-1    

3.8. 
Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása 
bentlakás nélkül 

88109-0 

3.9. Szociális étkeztetés 88992-1    
3.10. Rövid  idıtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

3.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

89044-2 

3.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
3.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 
3.14. Bölcsıdei ellátás             889101 

 
 Az Intézmény alaptevékenységi körét meghatározó Alapító Okirat kiadására, annak 

módosítására az irányító szervi jogkört gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselıtestülete jogosult, az Alapító Okirat módosítása jelen Társulási Megállapodás 
módosítását nem igényli.  

 
4. A Gondozási Központ és Idısek Otthona: 
 

4.1. Önálló jogi személy, mely az „államháztartás mőködésérıl” szóló  292/2009. (XII.19.) 
Korm. sz. rendelet 8/A. § és 9. § (3) bekezdése alapján önállóan mőködı,  elıirányzatai 
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezı helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 

 
Gazdálkodási – pénzügyi feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján -  Csákvár 
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. -  
látja el. 

 
4.2. A Társulás tagjai jelen Megállapodás határozattal történı jóváhagyásával egyidejőleg a 

292/2009. (XII.19.)  Korm. sz. rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján 
meghatározzák, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthona alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerve:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete. 

 
5. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete biztosítja, hogy a közös fenntartású 

Gondozási Központ és Idısek Otthona a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 



28 

 

1993. évi III. tv-ben, az 1997. évi XXI. tv-ben, s a külön jogszabályokban foglalt valamennyi 
jogszabályi követelménynek megfeleljen.  
 

IV.  
A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása. 

 
1. A Társult Önkormányzatok Képviselıtestületei mindegyikének egyetértése szükséges a közös 

fenntartásukban lévı Gondozási Központ és Idısek Otthona éves költségvetése jóváhagyásához, 
módosításához, s az éves költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához. 

 
2. Az intézmény költségvetését érintı döntésekben a Társult Képviselıtestületek minısített 

többségő, egyetértı döntése szükséges. Az Intézmény költségvetését érintı döntéstervezeteket 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere terjeszti elı. 

 
3. A Gondozási Központ és Idısek Otthona tekintetében az „államháztartásról” szóló 1992. évi 

XXXVIII. tv. – Áht. – s végrehajtási jogszabályai által meghatározott alapítói jogokkal 
felruházott, irányítói szervi hatáskört Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 
gyakorolja azzal, hogy:  

 
· az intézmény vezetıjének megbízása, 
· megbízásának visszavonása, 
· összeférhetetlensége megállapítása, 
· vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, 
· s fegyelmi büntetésének kiszabása iránti döntéseket 

 
megelızıen a társult Önkormányzatok képviselıtestületei elızetesen véleményt nyilvánítanak. 
 
3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata a vélemény nyilvánítás érdekében a társult 

Önkormányzatok Képviselıtestületeit a döntési határozati javaslat tervezetrıl írásban 
tájékoztatja, melyrıl a társult Önkormányzatok Képviselıtestületei 15 napon belül 
véleményt nyilvánítanak.  

 
3.2. Ha a társult Önkormányzatok Képviselıtestülete(i) ezen jogosultságával(ukkal) 15 napon 

belül nem él(nek) azáltal, hogy az ülés nem volt határozatképes, illetve véleményt alkotó 
döntést nem hoz(nak),  úgy a vélemény hiányában az érdemi döntés meghozható.  

4. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális alapellátások 
intézményi térítési díjainak, s az Idısek Otthona által nyújtott szolgáltatásért fizetendı térítési 
díjak önkormányzati rendeletben történı szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelı felülvizsgálatára Csákvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselıtestülete jogosult, melyre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a társult 
Önkormányzatok részére megküldi.  

 

 A rendelet tervezet elızetes véleményezése tekintetében a 3.1.-3.2. pontban foglalt eljárási rend 
az irányadó.  

 
5. Az Sztv. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a Társulás tagjai 

közös költségviselése által érintett feladatok tekintetében – a társult képviselıtestületek 
együttesen hagyják jóvá s azt kétévente felülvizsgálják és aktualizálják. 

 
 Csákvár Nagyközség Önkormányzata által készített szolgáltatástervezési koncepciójának 

illeszkednie kell a Társulás által jóváhagyott koncepcióhoz.  
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6. Az Intézmény vezetıje tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Csákvár Nagyközség 

Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
 
7. Az Intézmény vezetıje évente egy alkalommal a Társult Önkormányzatok 

Képviselıtestületeinek – az éves költségvetésrıl, avagy a zárszámadásról szóló elıterjesztéshez 
kapcsolódóan – beszámol az intézmény szakmai munkájáról. 

 
8. A székhely Önkormányzat a Gondozási Központ és Idısek Otthonával kapcsolatos döntéseirıl – 

a meghozatalától számított 30 napon belül – a Társult Önkormányzatok Képviselıtestületeit 
írásban – a határozat kivonat megküldésével – tájékoztatja. 
 

V. 
A feladatellátás finanszírozása, költségei, elszámolása,  

a Társulás gazdálkodása, s annak ellenırzése 
 
1.  Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármestere a feladatellátás tárgyi költségvetés 

koncepcióját és költségviselési tervezetét – a tervezés idıszakában – egyezteti a társult 
önkormányzatok polgármestereivel. 
 
A társult Önkormányzatok egyetértésével elfogadott intézményi költségvetésben    
feladatellátásra biztosított elıirányzatok felhasználásáról zárszámadás keretében beszámol, a 
társult Önkormányzatok Képviselıtestületeinek, továbbá a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elıtt is.  

 
2. A Társulás mőködésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezetként elsıdlegesen 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás továbbá - a 
Társulás révén történı feladatmegoldásra tekintettel - a kiegészítı kötött felhasználású normatív 
állami támogatás szolgál.  
 

3. Az Önkormányzatok Képviselıtestületei megállapodnak abban, hogy a III/1. pontban 
meghatározott  egyes szociális alapszolgáltatási feladatokra és a gyermekjóléti alapellátási 
feladatra  – feladatonként és Önkormányzatonként számszerősítve – az állami költségvetés által 
biztosított alapnormatíva igénylésére a társult Önkormányzatok tekintetében a székhely: 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult. 

3.1. Bodmér, Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselıtestületei vállalják, 
hogy a feladatok átadását, Csákvár Nagyközség Önkormányzata – mint székhely 
Önkormányzat – a feladatok átvételét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához bejelenti.  

 
 
3.2. Az Intézményi Társulás által igénybe vehetı állami költségvetési kiegészítı támogatás 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanáccsal történı megkötésére az Intézményi Társulás nevében 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata jogosult.  

 
4. A társult Önkormányzatok az Intézmény III/3.1.1.-3.1.3. pontjában meghatározott – házi 

segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás – mőködéséhez szükséges állami 
költségvetési hozzájárulással nem fedezett további költségeket a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás esetén lakosságszám arányosan, a házi segítségnyújtás vonatkozásában a 
szolgáltatásit igénybe vevı ellátotti létszám alapján és arányában biztosítják. 
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5. A jóváhagyott költségvetési elıirányzatok alapján önkormányzatonként kimutatott hozzájárulás 
mértékét, a társult önkormányzatok egyösszegben, az Intézmény éves költségvetésének 
megállapítását követı 15 banki napon belül utalják át Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00156965-00100009 számú számlájára.  

 
6. Amennyiben a társult Önkormányzat az İt terhelı költséghozzájárulást egészben vagy részben 

nem fizeti meg, s a székhely Önkormányzat polgármestere elızetes írásbeli felszólítása ellenére 
8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridıre sem tesz eleget a kötelezettségének, úgy vele 
szemben azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, melynek valamennyi költségét 
az adós Önkormányzat viseli. 

 
 A társult Önkormányzatok Képviselıtestületei kötelezettséget vállalnak arra, hogy az elsı 

fizetési kötelezettséget eredményezı intézményi költségvetés jóváhagyás idıpontját követı 15 
napon belül felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezetı pénzintézetüknek a székhely 
Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzıszámát, mint azonnali beszedési megbízás 
benyújtására jogosultat azzal, hogy jelen Megállapodás hatályának idıtartama alatt a 
felhatalmazást nem vonják vissza. A felhatalmazás pénzintézet által aláírt egy példányát 
kötelesek Csákvár Nagyközség Önkormányzata polgármesterének átadni. 

 
7. A Gondozási Központ és Idısek Otthona mőködési fenntartási költségeinek megosztása 

tekintetében a megállapodás III/2. pontjában foglaltak szerint a bölcsıdei ellátás, étkeztetés és 
nappali ellátás, valamint az idısek otthona fenntartása mőködési többlet költségei kizárólag 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatát terhelik.  

 
8.  A Gondozási Központ és Idısek Otthona, mint közös fenntartású intézmény költségvetése és 

zárszámadása Csákvár Nagyközség Önkormányzata éves költségvetési illetve zárszámadási 
rendeletébe épül be. 

 
9. Az Intézmény vezetıje a mindenkor hatályos, önkormányzati költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni: 
 

9.1. Az Intézmény köteles a társult Önkormányzatok Képviselıtestületei által jóváhagyott 
szakfeladati költségvetési elıirányzatokon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

 
9.2. Az Intézmény vezetıje a jóváhagyott elıirányzatokon belül önálló elıirányzat 

felhasználási jogkörrel nem rendelkezik. Az intézmény vezetıjét a jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül elıirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Az 
elıirányzat módosítását legkésıbb december 15-ig kell kezdeményezni az irányító 
szervnek minısülı Csákvár Nagyközség Önkormányzatánál. 

 
9.3. A társult Önkormányzatok Képviselıtestületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat 

gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesterét, hogy rendkívüli, váratlan 
esemény bekövetkezése esetén az intézményi tevékenységeket érintıen saját hatáskörben 
a szükséges intézkedéseket megtegye. Intézkedésérıl a társult Önkormányzatok 
Polgármestereit 3 munkanapon belül tájékoztatni kell. 

 
10. A Képviselıtestületek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Intézmény éves költségvetési 

beszámolóját tárgyaló – célszerően együttes – testületi ülését megelızıen egy hónappal a 
Képviselıtestületek által kijelölt 1-1-1-1 képviselıtestületi tagból álló 4 fıvel mőködı Ellenırzı 
Bizottság – a Polgármesteri Hivatal szakembereinek és külsı szakértık szükségszerő 
bevonásával – pénzügyi ellenırzést folytat, amelynek eredményérıl a kijelölt képviselıtestületi 
tagok a saját Képviselıtestületeiknek beszámolnak.  
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11. A polgármesterek a Képviselıtestületeknek évenként költségvetési beszámoló keretében adnak 
számot a Társulás tevékenységérıl, a pénzügyi helyzetrıl, társulási cél megvalósulásáról.  

 
 

VI. 
A Társulás vagyona 

 
1. A Gondozási Központ és Idısek Otthona által használt: 
 

1.1. a csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvı, a csákvári 1936 
hrsz-ú 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvı, a csákvári  9 hrsz-ú 8083 Csákvár, 
Szabadság tér 3. sz. alatt fekvı  ingatlanok, valamint bennük lévı teljes felszerelés, 
berendezés és ingóságok, továbbá a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 
alatt fekvı ingatlan bölcsıdei ellátást biztosító helyiségei, valamint benne lévı teljes 
felszerelés, berendezés és ingóságok Csákvár Nagyközség Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képezik.  

 
1.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú, ténylegesen 8085 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. sz. alatt fekvı 

ingatlanban lévı egy irodai helyiség, – melyben a családsegítés, házi segítségnyújtás, 
gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda biztosított, - a 
benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Bodmér Község 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

 
1.3. A vértesboglári 252/5 hrsz-ú, ténylegesen 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.  sz. alatt 

fekvı ingatlanban lévı egy irodai helyiség, –melyben a családsegítés, házi segítségnyújtás, 
gyermekjóléti szolgáltatás helyszíni ügyfélfogadása, mint Területi Iroda biztosított – a benne 
lévı berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt Vértesboglár  Község 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak. 

 
 
1.4. A gánti 178  hrsz-ú, ténylegesen 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvı ingatlan, –a 

családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás részére nyitva álló 
Területi Iroda –, a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel, ingóságokkal együtt 
Gánt Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

 
1.5. Az 1.2.-1.4. pontban megjelölt Területi Irodák elhelyezését biztosító helyiségek 

fenntartásáról, üzemeltetésérıl a tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok 
gondoskodnak, ezen költségek az Intézmény költségvetésének részét nem képezik. 

 
2. Az 1.1.-1.4.  pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás létrehozása  - az ahhoz való 

késıbbi csatlakozás - és mőködtetése nem érinti. 
 

 
3. Az 1.1.-1.4. pontokban foglalt ingatlanok – a részüket képezı helyiségek – felújításáról, 

karbantartásáról, a bennük lévı felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségviselésük 
mellett a tulajdonos Önkormányzatok gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok 
között e körben közös tulajdon nem keletkezik, ezen költségek – az 1.1. pontban foglalt ingatlan 
kivételével –  az Intézmény költségvetésének részét nem képezik.  

 

4. Amennyiben az Intézmény székhelye és telephelyei mőködtetéséhez bármely felszerelés 
berendezés beszerzése szükséges – akár pályázat útján is – úgy arról Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata gondoskodik saját költségviselése mellett, mely ingóságok tulajdonjoga Csákvár 
Nagyközség Önkormányzatát illetik meg.  
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5. Az 1.2. – 1.4. pontban nevesített ügyfélfogadást biztosító Területi Irodákba történı szükséges 
eszközök, ingóságok beszerzésérıl – akár pályázat útján is – saját költségviselésük mellett a 
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak, mely ingóságok a beszerzésrıl 
gondoskodó Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi.  
 

6. Ha és amennyiben a fentiektıl eltérıen bármely vagyontárgy beszerzése a Társulás által – a 
tagok által elızetesen egyeztetett módon – közösen történne, úgy a Társulás tagjai a Társulás 
megszőnése esetén a Ptk közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabálya szerint járnak el, 
azon elv figyelembevételével, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévı 
többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 
vagyonnövekmény társult Önkormányzatokat hozzájárulásuk alapján megilletı részét – a 
megszőnés idıpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat 
Képviselıtestülete pénzben megválthatja. 

 
VII.  

A Társult Önkormányzatok közalkalmazottai jogviszonyának rendezése 
 

1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a 2011. január 1-i hatállyal megkötött 
Társulási Megállapodásuk alapján Vértesboglár Község Önkormányzata által korábban 
foglalkoztatott 1 fı közalkalmazott munkáltatói jogutódlással történı további foglalkoztatása 
tekintetében a Gondozási Központ és Idısek Otthona minısül munkáltatói jogutódnak, aki már 
1 év idıtartam óta az Intézmény keretében látja el a tevékenységét.  

 
2. A Társulási Megállapodás megkötése a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje 

magasabb vezetıi megbízatását s a közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát nem érinti, 
azok változatlanul fennállnak.  

 
 
 
3. Az Intézmény foglalkoztatottjai közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben 
foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a „Munka Törvénykönyvérıl” 
szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak az irányadók. 
 
A munkáltatói jogokat az Intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezetı 
gyakorolja. 

 
VIII. 

A Társuláshoz csatlakozás, a Társulás megszőnése 
 

1. A Társuláshoz történı csatlakozás: 
 

1.1. A Társult Képviselıtestületek a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselıtestületei 
részére teszik lehetıvé, melyek: 

 

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 
1.1.2. hatékonyan közremőködnek a III/1. pontban meghatározott kötelezı feladatok 

költségkímélı megvalósításában, 
1.1.3. továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el. 

 
 
 
1.2. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselıtestületének a 1.1. pontban foglaltakra 

történı nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társult Képviselıtestületekhez kell 
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megküldenie, egyidejőleg a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsát is a csatlakozni kívánó Képviselıtestület értesíti. 

 
1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Képviselıtestületek minısített 

többséggel döntenek. 
 

2. A Társulás, tagsági jogviszony megszőnése: 

 
2.1. Jelen társulási megállapodás – Társulás megszőnik: 

 
2.1.1. A Társulásban résztvevı képviselıtestületek közös megegyezésével történı 

megszüntetésével. 
2.1.2. Amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken. 
2.1.3. Bíróság jogerıs döntése alapján. 

 
2.2. A Társulási Megállapodást a tagnak rendes felmondással felmondani naptári év utolsó 

napjára szóló, december 31-i hatállyal lehet, melyet tartalmazó minısített többséggel 
meghozott képviselıtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult 
Képviselıtestületekkel közölni. 

 
2.3. A Társulási Megállapodás a 2.2. pontban meghatározott hatályú idıponttól eltérı – év 

közbeni felmondásának – érvényességéhez a társult Önkormányzatok mindegyikének 
minısített többséggel meghozott egyetértı döntése szükséges. 

 
3. A tagsági jogviszony, avagy a Társulás megszőnésekor a Társulás tagjai egymással kötelesek 

elszámolni. 
 
4. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket 

elsıdlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. Bírói út 
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 
Jogvita eldöntésére a pertárgyértékétıl függıen a Bicskei Városi Bíróság, illetıleg a Fejér 
Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
IX. 

Záró rendelkezés 
 
1. Jelen Társulási Megállapodás 2012. január 1-napán lép hatályba, mellyel egyidejőleg a társult 

tagok között 2011. január 1-i hatállyal létrejött, s 2011. augusztus 18-napján módosított 
Társulási Megállapodás hatályát veszti.  

 
2. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselıtestületei az alábbi határozatokkal 

hagyták jóvá: 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete      …./2011.(XII.15.) Kt. határozata 
Bodmér Község Önkormányzat Képviselıtestülete              …./2011.(XI…...) Kt. határozata 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselıtestülete        …./2011.(XI…...) Kt. határozata 
Gánt Község Önkormányzat Képviselıtestülete            …./2011.(XI…...) Kt. határozata 
 

A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselıtestületek 
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt, az 
önkormányzatok jegyzıivel együtt helybenhagyólag, saját kezőleg aláírták. 
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Kelt. Csákvár, 2011. december „    „.  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében: 

  
 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 
 polgármester jegyzı 
 

Bodmér Község Önkormányzata 

képviseletében: 
  
 /: Balogh István László :/ /: Tóth Jánosné :/ 
 polgármester jegyzı 
 

Vértesboglár Község Önkormányzata  
képviseletében: 

 
 /: Sztányi István :/ /: Szabó Gábor :/ 
      polgármester körjegyzı 
 

Gánt Község Önkormányzata  
képviseletében: 

  

 /: Spergelné Rádl Ibolya :/ /: Dosztály Csaba :/  

 polgármester körjegyzı 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
hozzászólás nem lévén, ezért  az elıterjesztett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
434/2011. (XII.15.) határozata   

Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete megtárgyalta a „Gondozási Központ és 
Idısek Otthona Alapító Okirata módosítására” vonatkozó elıterjesztést, melynek alapján az alábbi 
döntéseket hozza: 

I. 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete az „államháztartásról” szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – Csákvár és Környéke Szociális Intézményi 
Társulás létrehozására tekintettel – a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratát 2012. 
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XVI. számú módosítás:  
 
1. Az Alapító Okirat 2.1. pontja kiegészül „a költségvetési szerv belsı szakmai szervezeti 
egységeihez kapcsolódóan” szövegrésszel, továbbá az alábbi alpontokkal: 
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„2.1.1. Idısek Otthona 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 
2.1.2. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. 
2.1.3. Bölcsıde 8083 Csákvár, Ady E. u. 2.” 
 
2. Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül az alábbi 2.2. ponttal, ezáltal a 2.2.-2.3. pontok 
számozása 2.3.-2.4. pontokra módosul: 
 
„2.2. A költségvetési szerv ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 
 
2.2.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. 
2.2.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 
2.2.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontjának második bekezdésében az „Alapító Okiratot” mondatrész 
helyébe a „módosítást, s egységes szerkezetbe foglalást” mondatrész lép, továbbá a „97/2011. 
(III.31.)” számú határozatszám „434/2011. (XII.15.)” számra módosul. 
 
4. Az Alapító Okirat 4. pontjának bekezdései alpontozást nyernek, a 4.2. pont címe kiegészül a 
„közös” mondatrésszel, továbbá a „Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Csákvár és 
Környéke Szociális Intézmény Társulás székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz.” 
szövegrész lép. 

 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül az alábbi 4.3. ponttal: 
 
„4.3.     A Társulás tagjai:    
 
 
4.3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 
 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
4.3.2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
  székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 
4.3.3. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete 

székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 
4.3.4. Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
 székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.” 
 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja kiegészül az „alapítói jogokkal felruházott” mondatrésszel, 

valamint az „– egyben felügyeleti –„ mondatrész hatályát veszti. 
7. Az Alapító Okirat 6.2. pontjában az „idısek klubja” mondatrész helyébe a „nappali ellátás” 

mondatrész lép, továbbá a 6. pont kiegészül az alábbi 6.3. ponttal: 
 
„6.3.  bölcsıdei csoport száma:     1 
 bölcsıdei férıhelyek száma:   12 fı” 
 
8. Az Alapító Okirat 7. pontjában a „Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe” hatályát 

veszti, továbbá a 7. pont kiegészül az alábbi 7.1. ponttal, ezáltal a 7.1. pont számozása 7.2. 
pontra módosul: 

 
„7.1.    Az idısek otthona, nappali ellátás, étkeztetés,  
 valamint a bölcsıdei ellátás tekintetében:  Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási 

területe, bölcsıdei ellátás tekintetében szabad kapacitás esetén a bicskei kistérség valamennyi 
településének közigazgatási területe.” 
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9. Az Alapító Okirat 8. pontjának második bekezdése kiegészül „– a munkamegosztási 

megállapodás alapján –„ mondatrésszel, továbbá a 8. pont kiegészül az alábbi bekezdéssel: 
 
„A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak végrehajtásáról szóló költségvetési 
beszámolóval rendelkezik. 
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésérıl s éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendeletébe épül be.” 
 
10. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „alapellátás” mondatrész „alapellátások” mondatrészre 

módosul. 
 
11. Az Alapító Okirat 10. pontjának címében az „alaptevékenysége” mondatrész „tevékenységei” 

mondatrészre módosul. A 10.1. pont kiegészül a „Szakágazati besorolási alaptevékenysége:” 
mondatrésszel, továbbá az alábbi bekezdéssel: 

 
„További alaptevékenységei:   
8810’08   Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8891’08   Gyermekek napközbeni ellátása 
8899’08   M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül” 
 
12. Az Alapító Okirat 10.4. pontjában a „2011. április 15-tıl” mondatrész hatályát veszti, helyébe 

a „2012. január 1-jétıl” mondatrész lép, továbbá a 10.4. pont kiegészül az alábbi 10.4.12.-
10.4.14. pontokkal: 

 
„10.4.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
10.4.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 
10.4.14. Bölcsıdei ellátás             88910-1” 

 
13. Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi 10.5. ponttal: 
 
„10.5.   A költségvetési szerv keretein belül az Idısek Otthona, a Bölcsıde, valamint a Családsegítı és 

Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egységek.  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselıtestülete, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerv biztosítja ezen ellátási 
területek önálló szakmai egységként történı mőködését.” 

 
14. Az Alapító Okirat 11. pontja kiegészül a „- az Alapító Okirat 4. pontjában felsorolt társult 

önkormányzatok képviselıtestületeinek véleményének ismeretében –„ valamint a „s a 
Társulási Megállapodás IV. pontjában foglaltak” mondatrészekkel. 

 
15. Az Alapító Okirat 12. pontja kiegészül az alábbi mondatokkal: „Egyes foglalkoztatottak 

jogviszonyára a „Munka Törvénykönyvérıl” szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak az 
irányadók. A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazásában állók tekintetében  az 
intézményvezetı gyakorolja.” 

 
16. Az Alapító Okirat 13. pontjában a 13.1.-13.3. pontok hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi 
13.1.-13.4. pontok lépnek: 
 
„13.1. A csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvı,  a csákvári 

1936 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvı,  a csákvári  9 hrsz-ú 8083 
Csákvár, Szabadság tér 3. sz. alatt fekvı ingatlanok, valamint bennük lévı teljes felszerelés, 
berendezés és ingóságok, továbbá a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt 
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fekvı ingatlan bölcsıdei ellátást biztosító helyiségei, valamint bennük lévı teljes felszerelés, 
berendezés és ingóságok, melyek Csákvár Nagyközség Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában állnak. 

 
13.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. alatt fekvı irodahelyiség a benne 

lévı berendezésekkel, felszerelésekkel Bodmér Község Önkormányzata tulajdonát képezi. 
 
13.3. A vértesboglári  252/5 hrsz-ú 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. alatt fekvı irodahelyiség 

a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel Vértesboglár Község Önkormányzata 
tulajdonát képezi. 

 
13.4. A gánti 178 hrsz-ú 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvı irodahelyiség a benne lévı 

berendezésekkel, felszerelésekkel Gánt Község Önkormányzata tulajdonát képezi. 
 

A 13.2.-13.4. pont alatti ingatlanokban lévı helyszíni szolgáltatást, ügyfélfogadást biztosító 
Területi Irodák fenntartásáról, üzemeltetésérıl saját költségviselésük mellett a tulajdonosi 
jogkört gyakorló önkormányzatok külön-külön gondoskodnak.” 

 
17. Az Alapító Okirat 14. pontjában a „13.” pontra való hivatkozások helyébe a „13.1.” pont lép, 

továbbá az elsı bekezdés kiegészül az „és gyermekjóléti alapellátási” mondatrésszel. 
 

II. 
 
A Képviselıtestület a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratát az I. pontban foglalt 
XVI. számú módosítással a határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, 
felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzıt annak aláírására s kiadására.  
 
 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
  polgármester 
  Tóth Jánosné  
  jegyzı 
 
Határidı: döntést követı 10 nap 

III. 
 
A Képviselıtestület utasítja a jegyzıt, hogy a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás 
Társulási Megállapodása, s a Gondozási Központ és Idısek Otthona egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül történı 
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.    
 
Felelıs:  Tóth Jánosné  
  jegyzı 
Határidı: döntést követı 10 nap 
 

 

Gondozási Központ és Idısek Otthona 
Alapító Okirata 

a 2012. január 1-jei hatályú XVI. számú módosítással egységes szerkezetben 

 
 
1. A költségvetési szerv neve:  Gondozási Központ és Idısek Otthona 

 



38 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Szent István u. 13.  
 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei a költségvetési szerv belsı szakmai szervezeti 
egységeihez kapcsolódóan: 

 
2.1.1. Idısek Otthona 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. 
2.1.2. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 8083 Csákvár, Szabadság tér 3. 
2.1.3. Bölcsıde 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. 

 
2.2. A költségvetési szerv ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái: 

 
2.2.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. 
2.2.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 
2.2.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 
2.3. A Magyar Államkincstárnál  
 vezetett törzskönyvi száma: 365941 
 
2.4. Számlavezetı pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. 
 
2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156987-00100001 
 
2.6. Adóigazgatási száma: 15365941-2-07 

 
3. Létrehozásáról rendelkezı határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselıtestülete 62/1992. (V.25.) számú 
határozata  

 Jelen módosítást, s egységes szerkezetbe foglalást jóváhagyó határozat száma:   
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

  Képviselıtestülete 434/2011. (XII.15.) számú  
  határozata 
 
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 
 

4.1. A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
  Képviselıtestülete  
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 
4.2. A költségvetési szerv közös fenntartója:  Csákvár és Környéke Szociális Intézményi 

Társulás 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz., 
 
4.3. A Társulás tagjai:    
 

4.3.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 
 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
4.3.2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
  székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. 
4.3.3. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselıtestülete 

székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. 
4.3.4. Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
 székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

 
5.  A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:   
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   Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
   Képviselıtestülete 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 
6.  Az intézmény férıhelyeinek száma: 
 

6.1. idısek otthona férıhelyeinek száma:  27 fı 
 
6.2. nappali ellátás férıhelyeinek száma :   30 fı 
 
6.3.  bölcsıdei csoport száma:   1 
 bölcsıdei férıhelyek száma:   12 fı 
 

7. A költségvetési szerv mőködési területe: 
 

7.1.  Az idısek otthona, nappali ellátás, étkeztetés,  
valamint a bölcsıdei ellátás tekintetében:  Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási 

területe, bölcsıdei ellátás tekintetében szabad 
kapacitás esetén a bicskei kistérség valamennyi 
településének közigazgatási területe. 

 
7.2.  A házi segítségnyújtás, családsegítés  
 és a gyermekjóléti feladatok tekintetében:  Csákvár, Gánt, Vértesboglár és 

Bodmér községek teljes közigazgatási területe. 
     
8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt 

funkciói szerint önállóan mőködı, az elıirányzatai 
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörő, önálló bankszámlával rendelkezı helyi 
önkormányzati költségvetési szerv. 

 
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – a 
munkamegosztási megállapodás alapján – Csákvár 
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
látja el. 
 
A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s 
annak végrehajtásáról szóló költségvetési 
beszámolóval rendelkezik. 
 
A költségvetési szerv éves költségvetése és 
költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésérıl s éves költségvetése 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül 
be. 

 
9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: 
  A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

tv. 8. § (1) bekezdésében, „a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv-ben 
meghatározott szociális alap és szakosított ellátások, 
valamint a „gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv-ben 
meghatározott gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 
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10. A költségvetési szerv tevékenységei: 

 
10.1. TEÁOR ’08 alapján:   
           Szakágazati besorolási alaptevékenysége:  8730’08   Idısek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása 
  
 További alaptevékenységei: 8810’08   Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül 
8891’08   Gyermekek napközbeni ellátása 
8899’08   M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
10.2. Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  
     873000   Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 
*10.3.   

 
10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. január 1-jétıl:  
 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

10.4.1. 
Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos szociális 
ellátásának  komplex támogatása  

87300-0 

10.4.2. Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 87301-1 

10.4.3. 
Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása 

88100-0 

10.4.4. Idısek nappali ellátása 88101-1 

10.4.5. 
Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása 
bentlakás nélkül 

88109-0 

10.4.6. Gyermekjóléti szolgáltatás 88920-1 
10.4.7. Szociális étkeztetés 88992-1 
10.4.8. Házi segítségnyújtás 88992-2 
10.4.9. Családsegítés 88992-4 
10.4.10. Rövid  idıtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

10.4.11. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

89044-2 

10.4.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 
10.4.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 
10.4.14. Bölcsıdei ellátás             88910-1 
 

10.5.   A költségvetési szerv keretein belül az Idısek Otthona, a Bölcsıde, valamint a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egységek.  Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselıtestülete, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerv 
biztosítja ezen ellátási területek önálló szakmai egységként történı mőködését. 

 
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 véleményének 
ismeretében - bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „ helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 
LXV. tv-ben foglalt rendelkezések, s a Társulási Megállapodás IV. pontjában foglaltak szerint – 
a munkáltatói jogokat.   

 
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere. 
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Az Intézményt az intézményvezetı képviseli. 

 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai 
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a „Munka 
Törvénykönyvérıl” szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak az irányadók. 
A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezetı 
gyakorolja. 

 
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg:  
 

13.1. A csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvı,  a csákvári 
1936 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvı,  a csákvári  9 hrsz-ú 8083 
Csákvár, Szabadság tér 3. sz. alatt fekvı ingatlanok, valamint bennük lévı teljes 
felszerelés, berendezés és ingóságok, továbbá a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. 
u. 2. sz. alatt fekvı ingatlan bölcsıdei ellátást biztosító helyiségei, valamint bennük lévı 
teljes felszerelés, berendezés és ingóságok, melyek Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában állnak. 

 
*Az Alapító Okirat 10.3. pontját hatályon kívül helyezte a 35/2011. (I.20.) számú határozat 4. pontja. 

 
13.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. alatt fekvı irodahelyiség a 

benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel Bodmér Község Önkormányzata tulajdonát 
képezi. 

 
13.3. A vértesboglári 252/5 hrsz-ú 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. alatt fekvı 

irodahelyiség a benne lévı berendezésekkel, felszerelésekkel Vértesboglár Község 
Önkormányzata tulajdonát képezi. 

 
13.4. A gánti 178 hrsz-ú 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvı irodahelyiség a benne lévı 

berendezésekkel, felszerelésekkel Gánt Község Önkormányzata tulajdonát képezi. 
 
A 13.2.-13.4. pont alatti ingatlanokban lévı helyszíni szolgáltatást, ügyfélfogadást biztosító 
Területi Irodák fenntartásáról, üzemeltetésérıl saját költségviselésük mellett a tulajdonosi jogkört 
gyakorló önkormányzatok külön-külön gondoskodnak. 
 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
 A költségvetési szerv a 13.1. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a szociális és 

gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és 
nem terhelheti meg azokat. 
A 13.1. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
16/2008. (XII.17.) számú rendeletének 16. §-ában foglalt elıírásoknak is köteles eleget tenni. 

  
15. A Gondozási Központ és Idısek Otthona vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

A Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratát a Képviselıtestület a 62/1992.(V.25.) 
számú határozatával fogadta el, s  a 21/1994.(II.17.), az 53/1996.(V.31.), a 12/1998.(II.3.), a 
97/2000.(IX.29.) Kt. számú, a 81/2003.(VII.8.), a 130/2003.(XI.18.), a 147/2003.(XII.16.), a 
10/2005.(I.25.), a 38/2005.(IV.19.), a 131/2005.(XII.13.), a 10/2008.(I.29.),  a 66/2009.(IV.28.), a 
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153/2009.(IX.15.), a 35/2011.(I.20.), a  97/2011.(III.31.), valamint a 434/2011.(XII.15.) számú 
határozatával módosította, s ezen 434/2011. (XII.15.) számú határozattal foglalta a XVI. számú 
módosítással egységes szerkezetbe. 
 
Csákvár, 2011. december 20. 
 
 
 /: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 
 polgármester jegyzı 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határozathozatalt követıen a Mese Vár óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását 
bocsátotta szavazásra. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:    
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 
435/2011. (XII.15.) határozata   

a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosításáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. december 15.-napján megtartott ülésén 
meghozta az alábbi határozatát: 

 
I. 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete – mint alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva – az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. 
§-ában foglaltak alapján – 2012. január 1-jei hatállyal a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde – mint 
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja a 
módosítással egységes szerkezetbe:  
 

1. Az Alapító Okirat címében és 1. pontjában a költségviselési szerv megnevezésébıl az „és 
Bölcsıde”, valamint a német nyelvő megnevezésbıl az „und Kinderkrippe” megnevezés hatályát 
veszti. 
 
2. Az Alapító Okirat 3. pontjának második bekezdésében az „Alapító Okiratot” mondatrész 
helyébe a „módosítást, s egységes szerkezetbe foglalást” mondatrész lép, továbbá a „259/2011. 
(VII.28.)” számú határozatszám „435/2011. (XII.15.)” számra módosul. 
 
3. Az Alapító Okirat 4. pontja „a költségvetési szerv közös fenntartója” körében kiegészül az 
alábbi bekezdéssel: 
 
  „A Társulás tagjai:  
 
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
 
  Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
  székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.” 

 
4. Az Alapító Okirat 5. pontja kiegészül az „alapítói jogokkal felruházott” mondatrésszel, 
valamint az „– egyben felügyeleti –„ mondatrész hatályát veszti. 
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5. Az Alapító Okirat 6.1. pontjában a „Székhelyintézmény bölcsıdei csoport száma: 1”, 6.2. 
pontjában a „87 fı, ebbıl”, valamint az „óvodai csoportokba, 12 gyermek a bölcsıdei csoportba” 
mondatrészek hatályukat vesztik.  
 
A 6.3.1. pontban a „Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Tagóvodája” megnevezés helyébe a „Csákvári 
Tagóvoda”, a 6.3.2. pontban a „Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde Gánti Tagóvodája” megnevezés 
helyébe a „Gánti Tagóvoda” megnevezés lép. 
  
A 6.3.2. pont felsorolásának elsı bekezdésében az „egységes” és a „bölcsıdei” mondatrészek, a 
második bekezdésében a „15 fı óvodás korú és 5 fı legalább két éves bölcsıdei korú” 
mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a „25” létszámra vonatkozó adat lép.  
 
A 6.3.3. pontban az „és Bölcsıde”, valamint az „und Kinderkrippe” megnevezések hatályukat 
vesztik. 

 
6. Az Alapító Okirat 8. pontjának elsı bekezdésébıl „A feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint” mondatrész hatályát veszti, a második bekezdése kiegészül a „– 
munkamegosztási megállapodás alapján –„ mondatrésszel, továbbá a 8. pont kiegészül az alábbi 
bekezdéssel: 
 
„A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak végrehajtásáról szóló költségvetési 
beszámolóval rendelkezik. 
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésérıl s éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendeletébe épül be.” 
 
7. Az Alapító Okirat 10. 1. pontjában a „További tevékenysége: 8891’08 Gyermekek 
napközbeni ellátása”, valamint a 10.2. pontjában a „További tevékenysége: 889110 Bölcsıdei 
ellátás” mondatrészek hatályukat vesztik. 

 
8. Az Alapító Okirat 10.4. pontjában a „2011. szeptember 1-tıl” mondatrész hatályát 
veszti, helyébe a „2012. január 1-jétıl” mondatrész lép, továbbá a 10.4.11. pont hatályát veszti. 

 
II. 

 
A Képviselıtestület a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát az I. pontban foglalt V. számú módosítással a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a 
Polgármestert és a Jegyzıt annak aláírására s kiadására.  

 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
  polgármester 
 
  Tóth Jánosné  
  jegyzı 

 
Határidı: döntést követı 10 nap 

 
III. 

 
A Képviselıtestület utasítja a jegyzıt, hogy a Mese-Vár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül történı megküldése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Felelıs:  Tóth Jánosné  
  jegyzı 

 
Határidı: döntést követı 10 nap 
 

IV. 
 

A Képviselıtestület a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde alapító okiratáról rendelkezı 376/2011. (XI.3.) 
számú határozatát egyidejőleg visszavonja. 

 
 

Mese-Vár Óvoda 
Alapító Okirata 

a 2012. január 1-jei hatályú V. számú módosítással egységes szerkezetben 
- melyet a dılt betős szedés jelöl - 

 
1. A költségvetési szerv neve: Mese-Vár Óvoda 
 
 A költségvetési szerv német nyelvő elnevezése:  Märchen-Burg Kindergarten 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. 
 

2.1. A költségvetési szerv telephelyei: 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 
     8082 Gánt, Táncsics u. 4.sz. 
        
2.2. A Magyar Államkincstárnál  
  vezetett törzskönyvi száma: 365930 
 
2.3.  OM azonosító száma: 029979  
 
2.4. Számlavezetı pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.   
 
2.5. Pénzintézeti számlaszáma: 12023008-00156983-00100005 
 
2.6. Adóigazgatási száma: 15365934-2-07  

  
3. Létrehozásáról rendelkezı határozat száma:  
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
  Képviselıtestülete 52/1998. (VI.30.) számú 

határozata 
 
 Jelen módosítást s egységes szerkezetbe foglalást  
 jóváhagyó határozat száma:  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselıtestülete 
  435/2011. (XII.15.) számú határozata 
 
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei: 
 
 A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
  Képviselıtestülete  
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 

A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár– Gánt Közoktatási Intézményi Társulás 
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  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 
  A Társulás tagjai: 
 
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselıtestülete 
  székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
 
  Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete 
  székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 
 
  Az Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat és 

hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselıtestülete látja el. 

 
5. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  
 
  Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
  Képviselıtestülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 
 
6.  Az intézménybe felvehetı legmagasabb gyermeklétszám meghatározása: 
  

6.1. Székhelyintézmény óvodai csoportok száma:  3 
 
6.2. A székhelyóvodába felvehetı legmagasabb gyermeklétszám: 75 gyermek 
 
6.3. A költségvetési szerv tagintézményei:  
 

6.3.1. Csákvári Tagóvoda 
 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. 

• óvodai csoportok száma:  3 
• felvehetı legmagasabb gyermeklétszám: 68 gyermek   

6.3.2. Gánti Tagóvoda 
 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. 

• óvodai csoportok száma:  1 
• felvehetı legmagasabb gyermeklétszám: 25 gyermek  

 
6.3.3. A Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája német nyelvő elnevezése: 
 

Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg 
 
7. A költségvetési szerv mőködési területe:Csákvár Nagyközség Önkormányzata és Gánt Község 

Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 
 
8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan mőködı, az 

elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
tekintetében teljes jogkörő, önálló bankszámlával 
rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

  
 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási 

megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 
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A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s 
annak végrehajtásáról szóló költségvetési 
beszámolóval rendelkezik. 
A költségvetési szerv éves költségvetése és 
költségvetési beszámolója Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésérıl s éves költségvetése 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül 
be. 

 
9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” 
szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai 
nevelési feladatok ellátása. 

 
10. A költségvetési szerv tevékenységei: 

 
10.1. TEÁOR ’08 alapján:   

Alaptevékenysége:  8510’08 Iskolai elıkészítı oktatás 
 
10.2. Szakágazati besorolása:  

Alaptevékenysége:  851020 Óvodai nevelés 
 
*10.3.  
 

*Az Alapító Okirat 10.3 pontját hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja. 
 
10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. január 1-tıl: 
 

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája tekintetében alapfeladata az Oktatási Miniszter által 
kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja alapján a 
német nemzetiségi nevelés. 

 

 Megnevezés 
Szakfeladat 

száma 

10.4.1. 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

85100-0    

10.4.2 
Óvodai nevelés, ellátás  
(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés) 

85101-1    

10.4.3. 

Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása 
 (Ezen belül:  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több  

fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 
a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének 
organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő gyermekek 

- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének 
organikus   okokra vissza nem vezethetıen tartós és 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő 
gyermekek oktatása, nevelése.) 

85101-2   

10.4.4. Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 85101-3    

10.4.5. Óvodai intézményi étkeztetés 56291-2    
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10.4.6. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.8. 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

84190-1 

10.4.9. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 89044-1 

10.4.10. 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 

89044-2 

*10.5.   
*10.6.   

11. A költségvetési szerv vezetıje:  
 
 Az óvodavezetı: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott idıtartamra Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselıtestülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselıtestülete elızetes 
véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” 
szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a 
munkáltatói jogokat. 

 Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.  
 A Mese-Vár Óvodát az óvodavezetı képviseli. 
 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai 
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 
*Az Alapító Okirat 10.5. és 10.6. pontját hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III.31.) számú határozat 
5. pontja. 
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg: 
 

13.1. a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvı,  
13.2. a csákvári 733 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt fekvı, 
13.3. a gánti 65 hrsz-ú, 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatt fekvı, 

ingatlanok, valamint a bennük lévı berendezések, felszerelések, ingóságok. 
 
A közoktatási intézmény által használt, 13.1.-13.2. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévı 
berendezések, ingóságok - felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.3. pontban szerinti 
ingatlan – s a benne lévı felszerelések, ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata 
rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i idıpontot követıen a társult önkormányzatok általi 
közös beruházásból, beszerzésbıl származó vagyonnövekmény a Csákvár – Gánt Közoktatási 
Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait 
együttesen illeti meg. 

 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
 A Mese-Vár Óvoda a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a társult 

Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben 
foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de 
nem idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. 

 
15. A Mese-Vár Óvoda vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
A Képviselıtestület a Mese-Vár Óvoda 56/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadott Alapító 
Okiratát a 154/2009.(IX.15.), a 178/2009.(X.27.), 99/2011.(III.31.), 259/2011.(VII.28.), valamint a 
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435/2011.(XII.15.) számú határozatával módosította, s foglalta a 435/2011. (XII.15.) számú 
határozattal egységes szerkezetbe.  
 
Csákvár, 2011. december 15. 
 
 
 /: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/ /: Tóth Jánosné :/ 
 polgármester jegyzı 
 

 
19./ A Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomdai szerzıdésének módosítása 
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
is. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
A Humán Erıforrások Bizottsága 2012. január hó 1. napjától határozatlan idıre szóló szerzıdés 
kötését javasolja a G és G Nyomda Bt-vel (8000 Székesfehérvár, Homoksor 18.) a Csákvári-
Bodméri Hírmondó gyártására vonatkozóan, a 2011. július 14-én kelt vállalkozási szerzıdéssel  
megegyezı tartalommal.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Humán 
Erıforrások Bizottsága javaslatával egyetértett.   
 
Katonáné dr.Venguszt Beatrix  polgármester: 
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
436/2011. (XII. 15.) határozata 

a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomdai szerzıdésének módosításáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvári-Bodméri Hírmondó 
gyártására és esetenként a kapcsolódó elıkészítıi és logisztikai szervezési feladatok ellátására 
2011. július 14-én kelt vállalkozási szerzıdést az alábbiak szerint módosítja:  
 

„Vállalkozási szerzıdés módosítás 
 

mely létrejött egyrészrıl: 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné 
dr. Venguszt Beatrix polgármester, adószám: 15361514-2-07), valamint Bodmér Község 
Önkormányzata (8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58., képviseli Balogh István polgármester, 
adószám: 15364469-1-07),  mint Megrendelı – a továbbiakban: Megrendelı  
 
másrészrıl: 
 
G és G Nyomda Bt. (8000 Székesfehérvár, Homoksor 18. , képviseli: Gáncs Mihályné kültag, 
adószám:  22077118-2-07),mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között a Csákvári-
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Bodméri Hírmondó (továbbiakban: nyomtatvány) gyártására és esetenként a kapcsolódó 
elıkészítıi és logisztikai szervezési feladatok ellátására 2011. július 14-én kelt vállalkozási 
szerzıdés módosítására felek közös akaratából az alábbiak szerint: 
 
1./ Felek a vállalkozási szerzıdés hatályát - tekintettel az eredeti szerzıdés 1.4. pontjában 
foglaltakra - határozatlan idıtartamra módosítják.  
 
2./ Felek a 2011. július 14-én kelt megbízási szerzıdés egyéb pontjait változatlan módon 
érvényben lévınek és magukra nézve kötelezınek tekintik. 
 
A szerzıdés módosítását a felek, mint akaratukkal egyezıt saját kezőleg aláírták. 
 
Csákvár, 2011. december ……….. 
 
……………………………………   …………………………………    ……………………………… 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata     Bodmér Község Önkormányzata     G és G Nyomda Bt. 
képv.: Katonáné dr. Venguszt Beatrix                képv.: Balogh István       képv.: GáncsMihályné 
                    polgármester                                             polgármester                   Bt. kültag” 
 

 
20. Tepülésrendezési szerzıdés módosítása 

            (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr.Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a szerzıdés megkötését.  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
437/2011. (XII.15.) határozata 

a településrendezési szerzıdés módosításáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Csákvár településrendezési 
eszközök módosításához tervezıi és környezet vizsgálati szerzıdés kötésekrıl szóló elıterjesztést és 
jóváhagyja a mellékelt szerzıdés módosítást PLANNER-T KFT.-vel, valamint jóváhagyja a mellékelt 
szerzıdés megkötését az ENVIROINVEST KFT.-vel. 
 
Határidı: kiértesítés azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
21./ Közterület bérbe adása lángossütı kocsi elhelyezése céljára 
      (Elıterjesztés, kérelem, feljegyzés, térkép a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság javasolja a bérleti szerzıdés megkötését. A bérleti díj mértékét nem a közterület 
használatáról szóló rendeletben a pavilonra vonatkozó összegben kellene meghatározni, mert az 
nagyon irreális volna (113.000.- Ft+ÁFA/hó), Mivel a kerekeken álló kocsi nem szerepel a 
rendeletben, 30.000,- Ft+ÁFA/hó összeget javasol bérleti díjként megállapítani. Javasolja 
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továbbá, hogy a területet a lángossütı kocsi megnyitásától számított 6 hónap idıtartamra adják 
bérbe kérelmezı részére.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Javasolja, hogy a lángossütı kocsi elhelyezését vizsgálja meg a Településfejlesztési Bizottság. 
A 6 hónap elteltét követıen csak akkor javasolja a szerzıdés meghosszabbítását, ha környezetbe 
illı pavilonból történik a továbbiakban az árusítást.   
Elhelyezését vizsgálja meg a Településfejlesztési Bizottság. A helyszíni szemlén vegyen részt 
Mike József kereskedı is, aki írásban kifogásolta a terület ilyen célra történı bérbe adását. 
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
438/2011. (XII.15.) határozata   

lángossütı kocsi helybérlete a Szabadság téren  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Somogyi Gáborné 4400 
Nyíregyháza, Kiss Ernı u. 45 szám alatti lakos kérelmét, mely a lángossütı kocsi Szabadság téren 
történı közterület bérbevételére irányul.  
 
A képviselı-testület úgy határozott, hogy a kérelemnek helyt ad. A bérleti szerzıdést a megnyitást 
követı 6 hónapos idıtartamra, határozott idıre köti. A bérleti szerzıdés meghosszabbítására csak 
abban az esetben ad engedélyt, ha addig a kocsi természetbe illı külsıt kap. A bérleti díjat 30.000 
Ft+ÁFA/hó összegben határozza meg. 
 
Felkéri Setét Vilmos képviselıt, a Településfejlesztési Bizottság tagját, hogy vegyen részt a lángossütı 
kocsi helyének pontos meghatározásában és erre hívja meg üzemeltetın túl a szomszédos zöldségbolt 
üzemeltetıjét is.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 
Határidı: kiértesítés azonnal 
Szerzıdéskötés: 2012. január 15. 
Felelıs: polgármester 
 
22./ Csákvár, Kastélypark 5 szám alatti ingatlan bérleti szerzıdése, ingatlan állapotfelmérés 
eredményérıl tájékoztatás 
(Elıterjesztés, dr. Sirály Péter ügyvezetı orvos igazgató levele s a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A bérleti szerzıdés tervezetét megküldte dr. Sirály Péternek, aki a tervezet néhány pontjával 
kapcsolatban pontosítást kér.   
Az elmúlt napokban technikai akadálya volt annak, hogy az egyeztetı tárgyalást le tudta volna 
folytatni. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Javasolja, hogy  a Sirály fıorvos úr által javasolt pontosításokról az ülésen tárgyaljanak és a kialakult 
vélemények ismeretében folytasson tárgyalást a polgármester asszony. 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Javasolja, hogy  a bérleti szerzıdés-tervezetével kapcsolatos  iránymutatásról zárt ülésen tárgyaljon a 
képviselı-testület.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  zárt ülésen 
tárgyalja tovább a Csákvár, Kastélypark 5 szám alatti ingatlan bérleti-szerzıdés tervezetét.  
 
23./ Iskolatej 2012. évi programban való részvétel.  
      (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
2012. évben is lesz iskolatej program. Kérdés, hogy csatlakozik- e az önkormányzat a következı 
évben is ehhez. A feltételek megegyeznek a 2011. évivel, az önkormányzat az iskolatej bruttó 
vételárának 100 %-át utólag megigényelheti a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. 
 
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
439/2011. (XII.15.) határozata   

2012.évi iskolatej programban való részvételrıl 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 2012. évi iskolatej programban részt kíván venni.  
 
A Képviselı-testületet felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 116/2011./XII.14./ VM rendelet alapján az Alföldi Tej Kft.-vel az iskolatej 
szállítására vonatkozó szerzıdést kösse meg. 
 
Határidı:  2011. december 30. 
Felelıs:      Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 
 

24./ Rendırkapitány kinevezésének véleményezése 
       (Kérelem és elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A maga részérıl támogatja. Mint a rendır alezredes úr életútjából kiderül, 8 évig volt 
polgármester, ismeri a települések közbiztonságra való törekvésének igényét. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének  
440/2011. (XII.15.) határozata  

dr. Balázs Sándor kapitányságvezetıi beosztásba való kinevezésének támogatásáról 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Balázs Sándor rendır-
alezredes Bicskei Rendırkapitányság élén megbízott kapitányságvezetıként végzett munkáját 
pozitívan értékelve kapitányságvezetıi kinevezését támogatja.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Fejér Megyei Rendır-
fıkapitányság vezetıjét értesítse.  
 
Határidı: 2011. december 30.  
Felelıs: polgármester 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A napokban több alkalommal bent járt a hivatalban, mivel a polgármester asszony helyett kellett 
aláírnia. Egyik alkalommal a fénymásoló teljesítését is igazolni kellett, mely szerint  november 
hónapban 24.000 példány fénymásolása történt meg. Javasolja a képviselı-testületnek,hogy 
tekintsék át annak a lehetıségét, minél kevesebb példányszámban legyen szükséges  a bizottsági 
és testületi ülések anyagait  papíralapon  megküldeni. Kéri a képviselı-társakat, hogy akinek a 
tulajdonában van laptop szíveskedjenek az ülésekre magukkal hozni.  A testületi ülés alatt az e-
mailben megküldött anyagokat meg tudják tekinteni. Lehetıségként merül fel az is, hogy az 
informatikus létesítsen tárhelyet. amelyre a bizottsági, testületi ülések anyagai feltöltésre 
kerülnének, amelyhez a képviselık, illetve az érintettek  jelszóval juthatnának hozzá. Sok papírt, 
illetve nyomtatási költséget lehetne ezzel megtakarítani. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ennek a lehetısége már rég óta fennáll, a közös  g-mail  naptár mellett lehetıség van a világ 
bármely pontjáról elérni egy jelszóval védett tárhelyet, ahová fel lehet tölteni a képviselı-
testületi anyagokat.  Egy ciklussal elıbb ı maga kezdeményezte ugyanezt a papírköltség 
csökkentése érdekében. Ennek eredményeként ebben a ciklusban   már  jórészt elektronikusan 
mennek ki a testületi anyagok azok számára, akik ezt kérték és vállalták. Vannak azonban 
többen, akik nem tudnak laptoppal jönni testületi ülésre. Ígéri, hogy újfent  körbejárja annak 
lehetıségét,  hogy még kik vállalják az elektronikus  testületi anyag tanulmányozását.  
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Megerısíti a polgármester  asszony szavait, azonban amennyiben a testület úgy dönt, hogy csak 
elektronikus úton lehet testületi anyagot kiküldeni, mindenki csak egy e-mail értesítést kapjon 
arról, hogy a testületi anyag elkészült, ez a hivatal számára is könnyebbséget jelent. Azért 
javasolja átgondolni, mert aki nem tudja vállalni technikai, vagy egyéb okokból, az elektronikus 
anyag tanulmányozását és testületi ülésre való elhozását, annak a képviselıi munkáját  
hátráltatja és a testületi ülésre való felkészülését sem segíti elı. Természetesen körbejárják a 
lehetıségét.  
 
Szmolkáné Bene Ibolya rendezvényszervezı:   
Tájékoztatja a képviselıket, hogy december 19-én (hétfın) délután  3 órától a képviselı-testületi 
tagok átvehetik a 80 éven felüliek csomagját. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és zárt ülés tartását rendelte el.  
 
 
 

- k m f –  
 
 
 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
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polgármester        jegyzı  
 
 
 
 
Bokodi Szabolcs        Jankyné Kıvári Csilla  
jegyzıkönyv hitelesítı        jegyzıkönyv hitelesítı   
 
 


