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PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. június 11.
Rendkívüli / nyílt ülés

Rendeletek:
Határozatok:
119/2013.(VI.11.)
120/2013.(VI.11.)
121/2013.(VI.11.)
122/2013.(VI.11.)

123/2013.(VI.11.)

124/2013.(VI.11.)
125/2013.(VI.11.)
126/2013.(VI.11.)
127/2013.(VI.11.)
128/2013.(VI.11.)

A jegyzőkönyvvezetőről, és a napirendi pontokról
„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlat
elfogadásáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat az RMT és a Költség-haszon
elemzés felülvizsgálata, véglegesítése feladat ellátásáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon
elemzés felülvizsgálata, véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat
elutasításáról (Vitaqva Közműtervező KKt.)
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon
elemzés felülvizsgálata, véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat
elutasításáról (P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.)
Az 515. hrsz-ú ingatlan ügyvitelében az alpolgármester felhatalmazása
„Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról”
I. számú módosítás
A Leader pályázaton való indulásról I. (báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti
gyűjteményes ház kialakítása és bemutatkozója)
A Leader pályázaton való indulásról II. (A Pátkai Tó legendájának nyomában)
Az Önkormányzat ingatlanainak Leader pályázaton való használata
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Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

588-12 /2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli / nyílt üléséről
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme
Ideje: 2013. június 11. napján (kedd) 18.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés

Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozás közben érkező:
Buda József

képviselő

a Képviselő-testület tagjai
Távol maradását jelezte:
Füri József
Nánási László

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dosztály Csaba
Járfás Péterné

jegyző
aljegyző

Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait az aljegyzőt, és a szóban összehívott rendkívüli
ülést 18.10 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Füri József és Buda
József jelezte, hogy később érkezik, Nánási László képviselő távolmaradását jelezte.
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy a szóban közölteket az alábbiaknak megfelelően
hagyja jóvá a testület.

Napirendi pontok:
1. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlataiban döntés
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
2. 515. hrsz-ú ingatlan ügyvitelében alpolgármester felhatalmazása
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
3. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
4. LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, amennyiben egyetértenek
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 4 ( négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2013.(VI. 11.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra
tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlataiban döntés.
Ivóvíz minőségjavítási program megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez árajánlat bontása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
A szilárd ivóvízminőség javító program kihirdetése megvolt, 3 ajánlattevőből 1 rosszul értelmezte és nem
az önkormányzathoz küldte az ajánlatot, hanem a projekt irodára. A projekt iroda végül megküldte
önkormányzatunkhoz, ezért kellett most összeülni.
Kéri Gerencsér Attila pénzügyi tanácsnokot hogy az ajánlatokat bontsa fel, és rendezze sorba.
Szünetet rendel el 18.15 órakor
Szünet vége: 18.20 órakor
Felbontásra került a 3 anyag. A megvalósíthatósági tanulmány első fejezete megtörtént. Az árajánlatok
bekérése ugyanazoktól történt, akik eddig benne voltak a tervezésben.
Átadja a szót Gerencsér Attila képviselőnek.
Gerencsér Attila képviselő
3 ajánlattevő volt,
1. Vitaqua Közműtervező KKT.
2. P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
3. Hidropont Mérnöki Iroda Kft.

1.
3.

Cég
Vitaqua Közműtervező KKT.

Címe
Baja

P-Line Stúdió Kereskedelmi és Kaposvár
Szolgáltató Bt.

Ajánlat
950.000+ Áfa
960.000+ Áfa

Megjegyzés
Nem kíván alvállalkozót
bevonni
Nem kíván alvállalkozót
bevonni
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3.

Hidropont Mérnöki Iroda Kft.

Szekszárd

600.000+ Áfa

Nem jelölték meg hogy
kívánnak-e
alvállalkozót
bevonni

Apró hiányosság, hogy nem jelölték meg kívánnak-e alvállalkozót bevonni.
Nagy Dániel polgármester
A bekért árajánlatokból látszik, hogy minden cég otthonosan mozog az ivóvizes pályázatokból, látszik ez a
kalkulált árakból, hiszen számítható a támogatás mértéke a település lakosságszámához arányítva, és ezzel
látszik, hogy nem lépi túl egyik árajánlattevő sem a pályázatban szerelő támogatási összegeket. A mérnöki
iroda többlet információval rendelkezhetett, mivel korábban mint tervező cég bevonásra kerültek az
eredeti megvalósítási terv kidolgozásába. Ezt követően, most az ő általuk kidolgozott terv adatokat kell
feltölteni a rendszerbe és újra kell számolni az Excel táblákat ez a mostani feladat.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
Jó volt ezzel a céggel az együttműködés?
Nagy Dániel polgármester
2005. évtől tervez nekünk a tervező Asszony, a szennyvíz beruházásnál is végig ő vezette a tervezési
folyamatokat.
Határozatot kell hozni az árajánlat elfogadásáról, annak érvényességéről és eredményességéről, döntés a
kiválasztásról és a nem nyert ajánlatot tevők elutasításáról.

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
I.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
„Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” árajánlat elfogadásáról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
ivóvízminőség javító program”-ra beadott árajánlatokat érvényesnek és eredményesnek elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kérem a döntés meghozatalát, a nyertes pályázó kiválasztását. Javasolt a legolcsóbb árajánlatot beadó
Hidropont Mérnöki Iroda Kft. által beadott ajánlat elfogadása.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
II.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
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A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladat ellátásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Hidropont Mérnöki Iroda Kft.-t (7100
Szekszárd, Petőfi u. 31., Képviselője: Szabó Ildikó ügyvezető; cégjegyzék szám: 17-09-009433) a „Tiszta
víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117
RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata, véglegesítése feladatok ellátásával, 600.000 Ft + ÁFA
összegért.
A megbízott árajánlattevő nyilatkozata alapján korlátozás nélkül elfogadja az árajánlat-kérés feltételeit.
Az árajánlattevő, mint megbízott kijelenti, hogy az ajánlatkérésben foglalt szolgáltatást az ajánlatban
meghatározott díjért szerződésszerűen teljesíti.
Az ajánlattevő megbízott kijelenti, hogy a fenti feladatra a szerződést megköti, és a szerződést teljesíti
az ajánlatkérésben és az ajánlatban lefektetettek szerint.
Az ajánlattevő megbízott a feladat teljesítésébe alvállalkozót nem von be.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a nyertes céget a testület határozatáról.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fenti feladat teljesítésére a szerződést kösse meg a
nyertes céggel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester
Kérem a döntés meghozatalát, a nem nyertes pályázókról
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
III.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról a Vitaqua Közműtervező Kkt (6500 Baja,
Hunyadi u. 4. képviselő: Eichardt Géza Ernő ügyvezető; Cg: 03-03-100406) a „Tiszta víz egy
egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító
számú projekt RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata, véglegesítése feladatok ellátására
benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A Vitaqua Közműtervező Kkt. árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget választott ki a
feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a testület
döntéséről.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Nagy Dániel polgármester.

A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
IV.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról
A KEOP-7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú pályázat RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladat ellátására beadott pályázat elutasításáról a P-Line Stúdió Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (7400 Kaposvár, Tavasz u. 1., képviselő: Soósné Kun Zsuzsanna ügyvezető; Cg: 14-06303791) a „Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP7.1.0/11-2011-0117 azonosító számú projekt RMT és a Költség-haszon elemzés felülvizsgálata,
véglegesítése feladatok ellátására benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A P-Line Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. árajánlatát elutasítja, mivel más árajánlatot tevő céget
választott ki a feladat megvalósítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat-tevő céget értesítse a testület
döntéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

2. 515. hrsz-ú ingatlan ügyvitelében alpolgármester felhatalmazása
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Mai napon megérkezett a Földhivataltól a telekalakítási határozat. Tárgyaltam és egyeztettem a német
tulajdonossal, aki nem értette, hogy miért nem rendeződött még az ügye. Kész az egyezségre, de marad
egy telekrész, amit nem tud hasznosítani. Kérte, hogy az ügyvédjével kerüljön megtárgyalásra minden
részlet. Több kérdéssel állunk szemben, melyek egyenkénti megoldása hosszú és elhúzódó lenne. A
problémát a létező, nem létező út kérdése mellett az okozta, hogy a magasfeszültségű vezeték alá kerülő
szennyvíz átemelő ugyan a területen belül, de nem oda lett helyezve, ahova eredetileg terveztük, mivel a
daru nem tudta oda rakni, bár a telekhatáron belül került kialakításra. Ezt az apró eltérést mely
technológiai probléma, egészítette ki az, hogy a geodéziai tervezés a kivitelező szerint nem volt pontos
magasságra, így magasabban van az átemelő, mint azt szerették volna, emiatt a közút a kivitelezőt kérte,
hogy ezt rendezzék. Fel kell tölteni a Közút kérésének megfelelően a kimért magasságra, de mivel ez a
feltöltés átmegy a másik területre, a bonyolult kisajátítási eljárások helyett célszerű lenne ezt a területrészt
megvásárolni. 318 m2 terület lenne az út kialakítása miatt a szükséges terület, a vásárlás esetén 1566 m2
területet kellene megvenni.
Dr Dávid Nagy Krisztina alpolgármester
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Mennyi az értéke a területnek?
Nagy Dániel polgármester
Adóértérték bizonyítvány alapján pár tízezer forint körül lenne, telekárban 1.500 millió forint, a kettő
között lesz.
Tekintettel polgármesteri érintettségem miatt (mivel az érintett telekalakítási területen a Pátka, Fehérvári
u 6 szám alatti saját tulajdonú ingatlanban lakom) a további feladatok ellátásához kérem felhatalmazni
alpolgármester asszonyt.
18.35 órakor megérkezett Buda József képviselő
A testület továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.
Az anyagok jól elő vannak készítve, de újból ellenőrizni szükséges a tulajdonjogokat.
A határozatban szereplő „csere” út módosítása szükséges, hogy az önkormányzat lesz a tulajdonosa, a
vételár kifizetésre kerül. Rögzíteni kell, hogy bármikor a tulajdonos építkezni szeretne, az önkormányzat a
telek visszaalakítását támogatni fogja. A következő rendezési tervben vállalni kell ezt.

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
Az 515. hrsz-ú ingatlan ügyvitelében az alpolgármester felhatalmazása
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 515. hrsz-ú ingatlan ügyvitelében felhatalmazza a
alpolgármestert a polgármester összeférhetetlensége miatt.
A képviselő-testület vállalja, hogy annak érdekében, hogy az 524 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa építkezni
tudjon az ingatlanán, az önkormányzat a telek besorolásának módosítását támogatni fogja a következő
rendezési terv elkészítésénél.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester.

3. A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Ügyvéd asszony megküldte a Csákvári Önkormányzati Társulási Megállapodásának 2013. július 1-lei
Hatályú I. számú módosításával kapcsolatos iratanyagát. Pátka Önkormányzata részére az A) határozati
javaslat: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása I. számú módosítása ( határozati
javaslat az előterjesztés része) készült.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által ellátott falugondnoki szolgálat, a CsákvárBodmér-Csákberény-Vértesboglár Védőnői Intézményi Társulás megszűnése, továbbá a Csákvár és
Környéke Szociális Intézményi Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idősek Otthona fenntartói
jogának átadása szükségessé teszi a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
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módosítását, megteremtve a szolgálatok és az Intézmény fenntartásának jogi feltételeit. A Megállapodás
az előzményi megállapodásban foglalt a költségviselésre vonatkozó megállapodásokat maradéktalanul
figyelembe veszi.
A Társulási Megállapodás módosítását szükségessé teszi továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt szabályok időközben kialakult egységes
értelmezése által szükségessé váló kiegészítések.
A Csákvári Önkormányzati Társulás mint jogi személy már az Mötv. Szabályai szerint jött létre, de a
törzskönyvi bejegyzés módosítása szükséges, mivel a Társulás szakfeladati rendje változik.
A Társulási Megállapodáshoz kapcsolódóan szükséges a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása, melyre vonatkozó iratokat a Csákvár-Gánt
Közoktatási Intézményi Társulás megszűnésével kapcsolatos iratanyagokkal együtt megküldte.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
„Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról”
I. számú módosítás

Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Csákvári Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket
hozza:
I.
Bodmér
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete,
Csákberény
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete, Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, Gánt Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Szár Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, Újbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Vértesboglár Község
Önkormányzata Képviselőtestülete és Zámoly Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Csákvári
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja,
mely az I. számú módosítás:
1.

A Megállapodás I. fejezetének címe kiegészül az alábbiakkal: „A Társulás tagjainak neve, székhelye,
képviselője és a települések lakosságszáma”.

2.

A Megállapodás I/1. pontja kiegészül az „Állandó lakosságszáma 2013. január 1-jei állapot szerint:”
megnevezéssel, az Önkormányzatok megnevezése 1.1.-1.9. pont számozást nyer, továbbá
kiegészülnek a „székhelye” megnevezéssel és az Önkormányzatot képviselő polgármesterekkel.

3.

A Megállapodás I/4. pontjában az „1.” pontra hivatkozás helyébe „1.1.-1.9.” pontra hivatkozás lép.

4.

A Megállapodás I/5. pontjának első mondatrésze kiegészül „A Társulás önálló” mondatrésszel, a
második mondatrésze „5.1.” pont számozást nyer, továbbá kiegészül az alábbi pontokkal:
„5.2. A Társulás adószáma: 15804109-2-07
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5.3. A Társulás pénzintézeti számlaszáma: 58300031-14500235
5.4. A Társulás szakágazati besorolása:
841116
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgáltatásai.
5.5. A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a 2. számú melléklet rögzíti.
5.6. A Társulás, és annak keretében a Társulás által fenntartott Intézmény költségvetését a Társulási
Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
5.7. A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás összegét
az V/3., IX/7. s a X/4.6.11. pontokban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják át.
5.8. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) útján gondoskodik a Társulás költségvetésének
végrehajtásáról.
5.9. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.”
5.

A Megállapodás I. fejezete kiegészül az alábbi 7.-9. pontokkal:
„7.

A Társulás képviseletét:
a Társulás elnöke, akadályoztatása
mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

esetén

az

alelnöke,

8.

A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Csákvár Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

9.

A Társulás az Mötv. 88.§ - 95.§-aiban foglalt szabályok szerint működik.”

6.

A Megállapodás III. fejezetének címe az alábbiak szerint módosult: „A Társulás által ellátott feladatés hatáskörök, a feladatellátás módja.”

7.

A Megállapodás III. fejezetének bevezetőjében a „társulásra átruházott” mondatrész helyébe a
„Társulás által ellátott” mondatrész, a „települések” megnevezés helyébe az „Önkormányzatok”
megnevezés, a „függeléke tartalmazza” mondatrész helyébe a „3.-8. sz. mellékletei tartalmazzák”
mondatrész lép.

8.

A Megállapodás III/2.3.1. pontjában az „5. sz. függelékben” mondatrész helyébe a „4. számú
mellékletében” mondatrész lép.

9.

A Megállapodás III/4. és 13. pontja hatályát veszti, ezáltal az 5.-12. és 14. pontok számozása 4.-12.
pont számozásra módosul. Az új számozás szerinti 4. pontban a 4.1. pont számozás hatályát veszti, a
7. pont utolsó bekezdése 13. pont számozást nyer.

10. A Megállapodás III/6.2. pontjában a „3. számú függelék” mondatrész helyébe a „3. számú melléklet”
mondatrész lép.
11. A Megállapodás IV. fejezetének címe kiegészül az alábbiakkal: „A Társulási Tanács döntéshozatalának
módja, a minősített döntéshozatal esetei.”
12. A Megállapodás IV/1. pontjának felsorolásai 1.1.-1.3. számozást nyernek.
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13. A Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése hatályát veszti, helyébe: „A Társult Önkormányzatok
Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az
Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.” bekezdés lép, a második és harmadik
bekezdése a 3.1.-3.2. pont számozást nyerik. Ezen 3.1. pont kiegészül „a delegált személy”, a 3.2. pont
a „- közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt –„ mondatrésszel.
14. A Megállapodás IV/4. pontjának a)-g) pontjai 4.1.-4.7. számozást nyernek. A 4.5. pontban a „vele
szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés
kiszabása” mondatrész hatályát veszti. A 4.7. pontban a „közoktatási” mondatrész „köznevelési”
mondatrészre módosul. A IV/4. pont kiegészül az alábbi pontokkal:
„4.8. A Társulás vagyonáról rendelkezés.
4.9.

Pályázatok benyújtásáról döntés.

4.10. Szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés.
4.11. A Társulás közös feladatellátásához történő csatlakozás elfogadása.
4.12. A tag kizárásáról döntés.”
15. A Megállapodás IV/5. pontjának második bekezdése és 5.1. pontja összevontan az 5.2. pont
számozást kapja, amely előtti rész kiegészül az alábbi 5.1. ponttal:
„5.1. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere hívja
össze.”
16. A Megállapodás IV/8. pont első bekezdésében az „ülést” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács
ülését” mondatrész, „a törvény” mondatrész helyébe „az Mötv.” mondatrész lép. A második bekezdés
kiegészül a „– legalább 3 tagjának –„ mondatrésszel.
17. A Megállapodás IV/9. pontja kiegészül az „azaz 5” mondatrésszel.
18. A Megállapodás IV/10. pontjának első bekezdésében a „szavazat elfogadásához” mondatrész helyébe
a „javaslat elfogadásához” mondatrész, az „elutasítja” mondatrész helyébe az „elutasította”
mondatrész lép, továbbá az „és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát” mondatrész hatályát veszti.
A második bekezdésben a „többséghez” mondatrész helyébe a „többséggel elfogadandó javaslat
elfogadásához” mondatrész, az „annyi” mondatrész helyébe az „5” mondatrész, valamint a
„szavazatának több mint felét és az általuk” mondatrész helyébe az „általa” mondatrész lép, továbbá
kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a döntést elutasította” mondatrésszel.
19. A Megállapodás IV/11. pontjának a)-e) pontjai 11.1.-11.6. pont számozást nyernek azzal, hogy a 11.4.
pontban a „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrész hatályát veszti, a
kizárásra vonatkozó döntés önálló – 11.5. – számozást nyer.
20. A Megállapodás IV/12. pontjának első bekezdése, valamint a második bekezdésben a „határozat
formájában” mondatrész hatályát veszti. A 12.1. pont felsorolásának első pontja kiegészül „– azaz
három tagjának –„ mondatrésszel, a 12.5. pont kiegészül az alábbi mondattal: „A Társulási Tanács
ülésein a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.”
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21. A Megállapodás IV/13. pontja kiegészül „A Társulási Tanács elnöke, alelnöke:” megnevezéssel, az „és
titkos szavazással” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül „az önkormányzati választási ciklus
időtartamára” mondatrésszel.
22. A Megállapodás IV/14. pontjában „az elnök, és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag, mint
jegyzőkönyv hitelesítő írja alá” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulási Tanács elnöke, s a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyző írja alá”
mondatrész, továbbá a „Tanács elnöke” mondatrész helyébe a „jegyző” mondatrész lép. A 14. pont
második és harmadik bekezdései 14.1.-14.2. pont számozást nyernek.
23. A Megállapodás IV/15.1. pontja kiegészül a „Közös” megnevezéssel, a 15.1.3. pontjának
felsorolásának első pontjában a „szerve” kiegészül az „(i)” többes számmal.
24. A Megállapodás IV/15.2. pontjában a „Csákvár Nagyközség Önkormányzata” mondatrész helyébe „a
Közös Önkormányzati Hivatal” mondatrész lép, továbbá kiegészül az „ezen pénzügyi tevékenység
végzésére szakképesítéssel rendelkező” mondatrésszel.
25. A Megállapodás IV/15.3., 15.4. és 15.5. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” megnevezés helyébe a
„Közös Önkormányzati Hivatal” megnevezés lép, valamint a 15.4. pontban a „függelékben”
mondatrész helyébe a „mellékletében” mondatrész lép. A 15.6.2. pont számozása 15.6. pont
számozásra módosul, amely kiegészül a „Közös” mondatrésszel.
26. A Megállapodás IV/17. pontjában az „a)-d)” pontok „17.1.-17.4.” pont számozást nyernek.
27. A Megállapodás IV/24. és 27. pontjai hatályukat vesztik, a 23. pont számozása 18. pont számozásra, a
25. pont számozása 20. pont számozásra, a 26. pont számozása 21. pont számozásra módosul,
továbbá a IV. fejezet kiegészül az alábbi 19. ponttal:
„19. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
A társult Önkormányzatok képviselőtestületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:
19.1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője megbízása, annak visszavonása,
összeférhetetlensége megállapítása.
19.2. A helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartói, alapítói és irányító szervi jogkörének
gyakorlása az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által
megállapított körben.
19.3. Az Sztv., a Gyvt. és az Eütv. mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói,
irányító szervi jogkörbe tartozó ügyekben való döntés.”
28. A Megállapodás V/1. pont első mondata „valamint a tag társulásban ellátott feladatainak számának
hányadosa egyben a társulási” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „aránya a Társulás működési”
mondatrész lép. Az 1. pont második mondata „A hozzájárulás arányát” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe „A Társulási működési hozzájárulás – a tagdíj – arányát” mondatrész lép, s az 1. pont
kiegészül az alábbi második bekezdéssel s 1.1.-1.3. pontokkal:
„A Társulás tagja a Társulás keretében ellátott közszolgáltatások során az állami költségvetési, avagy
OEP finanszírozás által nem fedezett további költségeket viselni köteles a IX. – X. Fejezetben
részletezettek szerint, a további feladatok végzése során keletkezett költségek tekintetében pedig
közös feladatellátási hozzájárulásként.
1.1.

A Társulás az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a
„számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai szerint gazdálkodik.
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1.2.

A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magában a munkaszervezeti feladatok
ellátására vonatkozó költségvetési összeget, melynek fedezetét a tagdíj biztosítja.

1.3.

Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a 2013. évi állami
költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás I/8. pontjában kijelölt székhely
Önkormányzata jogosult.
1.3.1. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a Társulás Társulási
Tanácsa által meghatározottak szerint történik.
1.3.2. A székhely Önkormányzat az igényelt állami költségvetési támogatás kincstári ütemezés
szerint folyósított összegét annak megérkezését követő 5 banki napon belül a Társulás
pénzintézeti számlájára átutalja.”

29. A Megállapodás V/3. pont első mondata a „megállapított társulási hozzájárulást” mondatrész
megelőzően kiegészül az „1. pont szerinti” mondatrésszel, azt követően pedig a „-tagdíjat-, továbbá a
feladatellátási hozzájárulást” mondatrésszel, továbbá a „Raiffeisen Bank Fiókjánál vezetett”
mondatrész hatályát veszti, helyébe a „58300031-14500235 számú” mondatrész lép. A 3. pont
második mondata „jegybanki alapkamat kétszeresével” mondatrésze helyébe a „Ptk. 301/A. §-ában
foglalt mértékű késedelmi kamattal” mondatrész lép, s a 3. pont második és harmadik bekezdései
„3.1.-3.2.” pont számozást nyernek. A 3.1. pont a „megállapodnak abban, hogy” mondatrészt
követően kiegészül „az V/1., IX/7. és X/4.6.11. pont szerinti” mondatrésszel, a 3.2. pont első
mondatában pedig a Társulás elnevezése pedig kiegészül az „Önkormányzati” megnevezéssel.
30. A Megállapodás V/5. pontjában az „elkülönített” mondatrész helyébe „a 3. pontban nevesített”
mondatrész, a „Polgármesteri Hivatal” megnevezés helyébe a „Közös Önkormányzati Hivatal”
megnevezés, a „február 29.-ig” mondatrész helyébe pedig „március 31.-ig” mondatrész lép.
31. A Megállapodás VI/2.5. pontjában a „területfejlesztési” mondatrész hatályát veszti.
32. A Megállapodás VIII. fejezetének címében az „alkalmazottainak” megnevezés kiegészül a „köz”
előtaggal, valamint a címe kiegészül az „és az ellátottak jogviszonya” mondatrésszel.
33. A Megállapodás VIII/1.2. pontja hatályát veszti, az 1. pont kiegészül az alábbi pontokkal:
„1.1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül működtetett szolgálatok,
fenntartott Intézmény, illetőleg a Társulási Tanács által közvetlenül foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes.
1.2.

A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében megállapodó felek
rögzítik, hogy a Falugondnoki Szolgálat, Védőnői Szolgálat, s az Intézmény valamennyi
közalkalmazottját, továbbá az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat azonos
szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével, valamint a Társulási Tanács vonatkozó
határozata alapján kell a többletköltségeket elszámolni.

1.3.

A Társulás keretében az Intézmény magasabb vezetője munkáltatói jogköre gyakorlása:
1.3.1. Az Intézmény magasabb vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki, bízza meg s gyakorolja
tekintetében a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv-ben a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a „szociális valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” rendelkező
257/2000. (XII.26.) Korm.sz. rendeletben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
1.3.2. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

1.4.

Az Intézmény intézményvezetői álláshelye betöltésének bírálatához a társult Önkormányzatok
jegyzőinek a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” szóló 257/2000. (XII.26.)
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Korm. sz. rendelet 1/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerinti eseti bizottságban való
részvételét a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei biztosítják.
1.5.

Az Intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkört az Intézmény vezetője
gyakorolja.

1.6.

A Falugondnoki Szolgálat és a Védőnői Szolgálat közalkalmazottai tekintetében a Kjt. 83/A. §
szerinti kinevezési és felmentési jogkör a Társulási Tanács kizárólagos hatásköre, az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulás Tanács elnöke gyakorolja.”

34. A Megállapodás kiegészül az alábbi IX. – XII. fejezetekkel:
„IX.
A Társulás keretében működtetett falugondnoki szolgálatra és védőnői szolgálatra vonatkozó szabályok.
1.

Falugondnoki szolgálat:
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás fenntartásában működik Bodmér és
Újbarok településekre kiterjedően a Falugondnoki Szolgálat a Fejér Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala által VII – C- 006/485-4/2012. számon kiadott határozatlan időtartamú
működési engedélye alapján.
1.1.

1.2.

2.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása szerint a
Társulás a falugondnoki szolgálatot addig működteti, amíg az érintett Önkormányzatok
tagi részvételével működő másik Társulás a falugondnoki szolgálatra működési
engedéllyel nem rendelkezik.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi állami
költségvetési törvény – 2012. évi CCIV. törvény – 2. számú melléklete kiegészítő
szabályok 2) c/1. pontja alapján a Magyar Államkincstár felé bejelentette, hogy ezen
feladatot 2013. július 1-jei hatállyal a Csákvári Önkormányzati Társulás látja el, melyre
tekintettel a kiegészítő szabályok 5. pontja szerint 2013. július 1-napjától az állami
költségvetési támogatás igénylésére az I/8. pontban megjelölt székhelyönkormányzat
jogosult.

1.3.

A Társulás azonban 2013. július 1-napjától jogerős működési engedély hiányában a
feladatot ellátni nem tudja, a feladatellátás tervezett időpontja: 2013. szeptember 1napja, mely időpontig változatlanul a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
tartja fenn a falugondnoki szolgálatot oly módon, hogy jelen Társulás székhely
Önkormányzata a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás székhely
Önkormányzata részére külön megállapodással az állami költségvetési támogatás
összegét átadja.

1.4.

A falugondnoki szolgálat fenntartásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1.-napja,
avagy amennyiben ezen időpontig jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, úgy
azon naptári nap, mely napon a Társulás a falugondnoki szolgálatra nézve jogerős
működési engedéllyel rendelkezik.

A Védőnői Szolgálat:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata, Csákberény Község
Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata a védőnői egészségügyi alapellátási
feladataikat 2013. június 30-napjáig jogi személyiséggel nem rendelkező társulás keretében
tartják fenn, mely társulást az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálni nem
kívánják, ezen feladatot 2013. július 1-napjától a Társulás látja el.
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3.

2.1.

A területi védőnői ellátás három védőnői körzetet foglal magában, a 3 fő védőnő
munkáltatói jogkörét 2013. június 30-napjáig Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete gyakorolja.

2.2.

A védőnői ellátás finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral Csákvár
Nagyközség Önkormányzatának áll fenn finanszírozási szerződése.

A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az 1. és 2. pontban rögzített szolgáltatási
feladatokat a nevesített tagi Önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően a Társulás
látja el.
3.1.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a falugondnoki szolgálat és a
védőnői szolgálat működése a Társulás általi feladatellátás időpontjától:
3.1.1. jogfolytonos,
3.1.2. a közszolgáltatás változatlan,
3.1.3. telephelyeik, ügyfelek számára nyitva álló helyiségeik változatlanok, azok Társulás
általi térítésmentes használatát az érintett Önkormányzatok biztosítják,
3.1.4. a feladatellátást végző közalkalmazottak tekintetében a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a
„Munka törvénykönyvéről” rendelkező 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése
alapján munkáltatói jogutódlás következik be.

4.

Az 1. és 2. pontban foglalt közszolgáltatások ellátása közvetlenül a Társulás keretében a Társulás
szakfeladatain történik.

5.

A Falugondnoki Szolgálat:

6.

7.

5.1.

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

5.2.

Ügyfelek számára nyitva álló helyiségei:
5.2.1. 8085 Bodmér, Vasvári P. u. 158. sz.
5.2.2. 2066 Újbarok, Fő út 33. sz.

A Védőnői Szolgálat:
6.1.

Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6.2.

Védőnői rendelők:
6.2.1. 8083 Csákvár, Szabadság tér 6.
6.2.2. 8080 Bodmér, Vasvári Pál út 8.
6.2.3. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 9.
6.2.4. 8073 Csákberény, Kossuth utca 11.

6.3.

Az I-III. számú védőnői körzetek területi meghatározását a Megállapodás 1. számú
függeléke tartalmazza.

6.4.

A védőnői körzetek meghatározása a feladatellátásban résztvevő tagi önkormányzatok
mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben történik, melynek módosítására nézve
a Társulási Tanácsot javaslatvételi jogosultság illeti meg.

A Falugondnoki Szolgálat s a Védőnői Szolgálat állami költségvetési támogatással, OEP
támogatással nem fedezett többletköltségeit a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok
lakosságarányosan viselik havonta előre a hónap 10.-napjáig történő átutalási esedékességgel.
X.
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A Társulás által fenntartott Intézmény irányító szervi jogának gyakorlására vonatkozó szabályok.
1.

A Társulás a III/2.3. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat:
1.1. Csákvár Nagyközség Önkormányzata
1.2. Bodmér Község Önkormányzata
1.3. Vértesboglár Község Önkormányzata,
1.4. Gánt Község Önkormányzata
közigazgatási területére kiterjedően a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás melynek székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. – által fenntartott
Gondozási Központ és Idősek Otthona
-továbbiakban: Intézmény fenntartói jogának átvételével az Intézmény jogfolytonos működtetésével látja el. A
feladatellátás Csákvár Nagyközség közigazgatási területére nézve kiterjed a szociális étkeztetési
feladatra is.

2.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az 1. pontban nevesített 2013. július 1napjától jogi személyiséggel rendelkező Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulásnak az
1.1.-1.4. pontban nevesített Önkormányzatok Képviselőtestületei a tagjai, akik döntöttek arról,
hogy a III/2.3. pont szerinti feladataikat jelen Társulás működési engedélye jogerőre emelkedése
időpontjától a Társulás keretében kívánják ellátni oly módon, hogy az Intézmény fenntartói jogát
a Társulásnak átadják.
A Társulás általi fenntartói jog átvétel időpontja: 2013. szeptember 1-napja.
Amennyiben ezen időpontig a Társulás az Intézmény fenntartására jogerős működési engedéllyel
nem rendelkezik, úgy az a nap, melyen a működési engedély jogerőre emelkedik.

3.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az Intézmény működése az átadásátvételkor:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
4.

jogfolytonos,
elnevezése, székhelye, ügyfelek számára nyitva álló helyiségei, tevékenységi köre
változatlan,
az Intézményben dolgozó „közalkalmazottak jogállása” tekintetében a Kjt. 24. § (3)
bekezdésére figyelemmel az Mt. 36. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói jogutódlás
következik be, mind a közalkalmazottak, mind az intézményvezető munkahelye
megmaradására, a Társulás általi feladatellátásra tekintettel,
az intézményvezető megbízatását – a megbízatása lejártáig a 3.1.-3.3. pontban részletezett
jogfolytonos működésre tekintettel, – az Intézmény fenntartói jog átadása nem érinti.

A Társulás által fenntartott Intézmény neve, székhelye, területi irodái, alaptevékenységi köre:
4.1. Gondozási Központ és Idősek Otthona
4.2. Székhelye: 8083 Csákvár, Szent István utca 13. sz.
4.3. Helyszíni ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái:
4.3.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
4.3.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
4.3.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz.
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4.4. Az Intézmény a belső szervezeti felépítése tekintetében kettő szervezeti egységre
tagolódik, melyek szakmailag önállóak:
4.4.1. Idősek Otthona,
4.4.2. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat.
4.5. Az Intézmény alaptevékenységi köre:
Megnevezés
4.5.1. Gyermekjóléti szolgáltatás
4.5.2. Házi segítségnyújtás
4.5.3. Családsegítés
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának
4.5.4.
komplex támogatása
4.5.5. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex
4.5.6.
támogatása
4.5.7. Idősek nappali ellátása
4.5.8. Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
4.5.9. Szociális étkeztetés
4.5.10. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4.5.11. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Szakfeladat száma
88920-1
88992-2
88992-4
87300-0
87301-1
88100-0
88101-1
88109-0
88992-1
89044-1
89044-2

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit, területi irodáit és
ellátottak részére nyitva álló helyiségeit a Társulási Tanács irányítói jogkörében állapítja meg,
mely a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azzal, hogy a következő Társulási
Megállapodás módosítása során annak átvezetése megtörténik.

4.6. Az Intézmény jogállása, gazdálkodási besorolása:
4.6.1. Önálló jogi személy.
4.6.2. Önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv,
4.6.3. Alaptevékenységeit szakmailag önállóan látja el.
4.6.4. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
A munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közös Önkormányzati Hivatal
irányító szervi jogkörét gyakorló Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete jogosult.
4.6.5. Az Intézmény éves engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és
kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Társulási Tanács éves
költségvetéséről szóló határozata tartalmazza.
4.6.6. Az Intézmény 4.6.5. pont szerinti előirányzatainak Társulási Tanács általi
elfogadását követően az elemi költségvetését a Társulási Tanács elnöke hagyja
jóvá.
4.6.7. Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény foglalkoztatottjainak
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz alkalmazási költségei és
annak járulékai, beleértve a továbbképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket,
közlekedési költségtérítést és egyéb, a foglalkoztatásokhoz kapcsolódó
költségeket, továbbá az Intézmény székhelye működtetése során felmerülő dologi
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költségek, - papír, írószer, telefon, mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat,
postaköltség, kiküldetési, reprezentáció, foglalkozás-egészségügy, stb. – valamint
az Intézmény székhelye elhelyezését biztosító ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési
– víz, villany, fűtés s egyéb közműszolgáltatási - költségek.
4.6.8. Az Intézmény költségvetésének részét nem képezik az Intézmény 4.3.1. – 4.3.3.
pontjában nevesített területi irodáit biztosító ingatlanok felújításával,
karbantartásával, továbbá a vagyonbiztosítással kapcsolatos költségek, annak
viseléséről a tulajdonosi jogkört
gyakorló érintett
Önkormányzat
Képviselőtestülete gondoskodik.
Az Intézmény 4.3.1. – 4.3.3. pont szerinti helyiségeit biztosító ingatlanok
üzemeltetési – villany, víz, fűtés, egyéb közműszolgáltatási költségek - s a
helyszínen felmerülő dologi költségek – papír, írószer, telefon, mobiltelefon,
Internet, telefax, stb. - költségeit szintén az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló
Önkormányzatok viselik.
4.6.9. A társult Önkormányzatok az Intézmény – házi segítségnyújtás, családsegítés, és
gyermekjóléti szolgáltatás – működéséhez szükséges állami költségvetési
hozzájárulással nem fedezett további költségeket a családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás esetén – a tárgyévet megelőző év január 1-jei állandó népességadat
alapján – lakosságszám arányosan, a házi segítségnyújtás vonatkozásában a
szolgáltatást igénybe vevő ellátotti létszám alapján és arányában biztosítják.
4.6.10. A Gondozási Központ és Idősek Otthona működési fenntartási költségeinek
megosztása tekintetében az étkeztetés és nappali ellátás, valamint az Idősek
Otthona fenntartása működési többlet költségei kizárólag Csákvár Nagyközség
Önkormányzatát terhelik.
4.6.11. A 4.6.9. és 4.6.10. pontban nevesített többletköltségeket havonta előre a hónap
10.-napjáig kell a Társulási Tanács számlájára teljesíteni.
4.7. Az Intézmény gazdálkodása:
4.7.1. Az Intézmény önálló pénzintézeti számlával rendelkezik.
4.7.2. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok, társulási tanácsi határozatok és belső szabályzatok szerint
köteles eljárni.
4.7.3. Az Intézmény vezetője köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt
költségvetési előirányzatain belül gazdálkodni.
4.7.4. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi jogokat
gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben,
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény bekövetkezése esetén, illetve az
előre nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére saját
hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s
az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatot a soron következő
társulási ülésen tájékoztatnia kell.
4.7.5. Az Intézmény a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá vonatkozó
munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a
jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak
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létszámát, összetételét, munkaidő alapját. A költségvetési
meghatározott létszám-előirányzatot nem lépheti túl.

határozatban

4.7.6. Az Intézménynél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása
terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás
miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség
nem vállalható.
4.7.7. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és
abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
4.7.8. Az Intézmény vezetője év közben előirányzat módosítási javaslattal élhet, melyet
részletes szakmai és pénzügyi dokumentációval alátámasztottan szükséges
benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal felé.
4.8.

A Társulás keretében az Intézmény irányító szervi jogköre gyakorlása:
Az „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. 92/A. §. (3) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés b) - i) pontjában és (2) és (3)
bekezdésében és a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. XXXI.
tv. – továbbiakban: Gyvt. - 104. §-ban szabályozott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási
Tanács látja el.

4.9.

Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak - az éves költségvetés
zárszámadásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles beszámolni az Intézmény
szakmai munkájáról.

4.10. A Társulás által fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó: szociális ellátások
intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak önkormányzati rendeletben
történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő
felülvizsgálatára – a Társulási Tanács javaslatának figyelembe vételével – Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
4.10.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati
rendelet tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a Társulási Tanács által javasolt
tartalommal Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet
tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban a társult Önkormányzatok
polgármesterei részére megküldi.
4.10.2. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt
nyilvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek.
Amennyiben a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei ezen határidőn belül a
véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak hiányában
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által az önkormányzati
rendelet megalkotható.
4.10.3. Amennyiben a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a tervezetben
foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet
megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács ülésén kell ismertetnie.
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4.10.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett
újabb javaslat szerinti 4.10.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni.
4.10.5. Ha a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei indokaikat nem fogalmazzák
meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt
megállapító döntését követően az eredeti javaslat szerinti tartalommal az
önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat Képviselő-testülete által
megalkotható.
4.11. A feladatellátáshoz történő csatlakozás:
4.11.1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi Intézmény
fenntartáshoz, avagy a közös feladatellátáshoz, az abban részt venni kívánó tagi
Önkormányzat jelen Megállapodás IX. és X. fejezetében foglalt azonos szabályok és
feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 3 hónappal
korábban kell meghozni, s a Társult Képviselőtestületek részére megküldeni.
4.11.2. A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei általi csatlakozás a hónap első
napjára szóló hatállyal történhet, melyre vonatkozó döntést 4 hónappal korábban
kell meghozni s a Társulási Tanáccsal közölni.
4.11.3. A tagi Önkormányzat csatlakozása a Társulás Megállapodás módosítását nem
igényli, a feladat átadására vonatkozó Megállapodás megkötésére – a XII/4.
pontban foglalt tartalommal – a Társulási Tanács jogosult.
A Társulási Tanács fenntartói, irányító szervi jogkörében egyidejűleg dönt az
Intézmény Alapító Okirata szükségessé váló Okiratának módosításáról.
XI.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
1.

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az
irányadóak.

2.

A Társult Képviselő-testületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak keretében az
Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a társult Önkormányzatok
képviselőtestülete által a tagjaik sorából delegált – Önkormányzatonként 1 fő – tagokból 9 főből
álló Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Közös Önkormányzati Hivatal szakembereinek
és külső szakértők szükségszerű bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek
eredményéről a bizottság tagjai a Képviselő-testületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak.

3.

A polgármesterek a képviselő-testületnek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak
számot a Társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról.

XII.
TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELADATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
1.

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás IX.X. Fejezeteiben foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó
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határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult Képviselő-testületek részére
megküldeni.
1.1.

A társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy 2013. évben a közös
feladatellátáshoz történő csatlakozást az állami költségvetési törvény előírásai szerint a
szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódóan nem teszik lehetővé, mivel a
kiegészítő állami támogatás kizárólag tagi önkormányzat tekintetében vehető igénybe.

1.2.

2014. január 1-napjától az éves állami költségvetési törvény szabályaitól teszik függővé
ezen feladatok vonatkozásában a csatlakozás biztosítását az esetben, ha kiegészítő
támogatás a nem tagi önkormányzat után is igénybe vehetővé válik.

2.

Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló hatállyal
történhet.

3.

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azonban
az egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal külön megállapodást kell kötni.

4.

A feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

5.

4.1.

A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.

4.2.

A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni
biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó
megállapodást.

4.3.

A feladatellátás során keletkező többletköltségek viselésére vonatkozó jelen Megállapodás
IX.-X. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és esedékességét.

4.4.

A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát.

4.5.

A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.

4.6.

Felmondás, kizárás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú közalkalmazott(ak)
látta(k) el, úgy - a közalkalmazott(ak) továbbfoglalkoztatására vonatkozó
kötelezettségvállalást.

4.7.

Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz kíván
csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XIII. Fejezetben foglaltak az irányadók.”

35. A Megállapodás IX. fejezetének számozása „XIII.” számozásra módosul, melynek 3. és 8. pontja
hatályát veszti, a 4.-7. pontok a „XV. A társulás megszűnése” című fejezet 1.-4. pontjaivá válnak. A
XIII/1.1. pontban a „3 hónappal” mondatrész helyébe a „6 hónappal” mondatrész lép, valamint az 1.2.
pont kiegészül az alábbi mondattal: „A Társuláshoz csatlakozni évente január 1. és július 1-napjával
lehet.”
36. A Megállapodás kiegészül az alábbi XIV. fejezettel:
„XIV.
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS
1.

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata
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megküldésével évente június 30./ avagy december 31-napjával kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt írásban
a Társulási Tanáccsal közölni.
2.

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony
kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben fennálló
lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi Önkormányzat általi
feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban részesült, s még a kötelező
üzemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.

3.

A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik:

4.

3.1.

ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül,

3.2.

ha a Társulás Önkormányzatainak Képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös
megegyezéssel kimondják.

Kizárással:
4.1.

5.

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a Társulás azon
tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek ismételt
felhívásra határidőben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett eredményre:
4.1.1.

a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges
kötelezettségét több mint három hónapig elmulasztja,

hozzájárulási

4.1.2.

a tag a Társulás által működtetett, fenntartott Intézmény működéséhez a hónap
tizedik napjáig esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított
költségvetési működési hozzájárulást több mint három hónapon keresztül nem
fizeti meg,

4.1.3.

vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás
döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.

4.2.

Az 4.1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó
Társulási Tanácsi döntést, két írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő (8 nap)
leteltét követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a
kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt
felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.

4.3.

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatában megállapított XIV/1.pont szerinti a
kötelezettség elmulasztásához közelebb eső időpontban szűnik meg.

A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása:
A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett Önkormányzatot, mely
önkormányzati fizetési kötelezettségét az V. és X. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti.
5.1.

A kizárás a felszólításban foglalt teljesítési határidőhöz legközelebbi hónap első napjára
szólhat.

5.2.

Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési kötelezettségét nem
teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére
s a Társulásnak okozott többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.

5.3.

A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal kötött
megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt ingóságok, felszerelések saját
használatában tartására - azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a
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tartozását maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját használatban tartás
azonban az 5 évi időtartamot nem haladhatja meg.”
37. A Megállapodás X. fejezetének számozása „XVI.” számozásra módosul, melynek 2. pontjában a
„Függelékek:” alcím és az 1., 2., 4. számú függelék hatályát veszti, továbbá a 3., 5.-9. számú függelékek
3.-8. számú melléklet megnevezésekre módosulnak.
38. A Megállapodás XVI/4. pontjának első bekezdése hatályát veszti, továbbá a 7. és 8. pontok hatályukat
vesztik, helyükbe az alábbi pontok lépnek:
„7. A Társulási Megállapodás I. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba.
8.

A Társulási Megállapodást:
Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 66/2012.(XII.13.) számú,
Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 125/2012.(XII.6.) számú,
 Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 72/2012.(XII.6.) számú,
 Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 223/2012.(XII.13.) számú,
 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 329/2012.(XII.6.) számú,
 Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 135/2012.(XII.5.) számú,
 Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 116/2012.(XII.10.) számú,
 Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2012.(XII.10.) számú,
 Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 288/2012.(XII.12.) számú
határozatával fogadta el.



9.

A Társulási Megállapodás I. számú módosítását
Csákberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Zámoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Gánt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Újbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Szár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú,
 Pátka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2013.(V. ....) számú
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.”


39. A Megállapodás 1. számú melléklet címe „vállalt feladatok száma, és” mondatrésze hatályát veszti,
helyébe az „alapján a Társulás működési” mondatrész lép, s a „költségvetési hozzájárulás”
mondatrészt követően kiegészül „- a tagdíj- „ mondatrésszel, továbbá a 2012. január 1-jei
lakosságszám adatok 2013. január 1-jei adatokra módosultak, ezáltal a költségvetés hozzájárulási
arányok is módosultak, melyet adatokat tartalmazó táblázatot követő bekezdés hatályát veszti.
40. A Megállapodás 2. számú mellékletében az „562912 Óvodai intézményi étkeztetés”, „851011 Óvodai
nevelés”, „851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése”, „851013 Nemzetiségi óvodai
nevelés, ellátás” és a „889101 Bölcsődei ellátás” szakfeladati tevékenységek hatályukat vesztik, és
kiegészül az alábbi tevékenységekkel:
„889201
873000
873011
881000
881090

Gyermekjóléti szolgáltatás
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül.
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889921
890441
890442

Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”

41. A Megállapodás 8. számú mellékletében a részt vevő önkormányzatok közül „Gánt Község
Önkormányzata Gánt, Hegyalja u. 25.” és „Zámoly Község Önkormányzata Zámoly, Kossuth u. 43.”
törlésre kerülnek.
42. A Megállapodás kiegészül az alábbi 1. sz. függelékkel:
„Társulási megállapodás
1. számú függelék
______________________________________________________________
A védőnői szolgálat védőnői körzeti meghatározása
I. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Gánti u. Haraszti u., Akadémia u., Tersztyánszky körút, Kálvária u., Kálvária köz, Hegyalja köz, Tamási
Áron u., Szabadság u., Május 1. u., Árpád u., Vértes u., Béke u., Nimród u., Benedek E. u., Szabolcs u.,
Szabolcs köz, Petőfi u.,Temető u., Fecske u., Vajda J. u., Bem u., Fazekas u., Dobogó u., Mókus dűlő,
Aranyhegy, Gyümölcs u., Gyümölcs köz, Fehér u., Móric-major, Fornapuszta, Esterházy-köz., Bodmér
II. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Fácánkert, Kisdobos u., Berényi u., Kossuth u, Vörösmarty u., Batthyány u., Úttörő tér, Ady E. u., József
A. u., Radnóti u., Kenderesi u., Kertész u., Haladás u., Tobuhin u., Paulini B. u., Rákóczi u., Damjanich
u., Klapka u., Kiss E. u., Traktoros u., Parksor, Vöröskapu u., Vértesboglár.
III. számú védőnői körzethez tartozó utcák:
Sashegy-dűlő, Dózsa Gy. u., Szent Mihály tér, Szabadság tér, Kastélypark, Mikes K. u., Jókai u.,
Táncsics u., Tompa u., Kálvin u., Szent István u., Szilárd Gy. u., Szent Vincze u., Bokréta u., Széchenyi
u., Malom u., Arany J. u., Móricz ZS. u., Hunyadi u., Káposztáskert, Ostrom u., Luther u., Csákberény.”
II.
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint
egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Nagy Dániel Ferenc
polgármester

Határidő:

döntést követő 8 nap

III.
1.

A Képviselőtestület felkéri a székhely Önkormányzat: Csákvár Nagyközség Önkormányzata
polgármesterét, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 8 napon belül küldje meg,
kérve a Társulás szakfeladati rendje változásának bejegyzését.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodása „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi
CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:

Nagy Dániel Ferenc
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polgármester
Határidő: 2013. június 30.

4. LEADER pályázatokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
Nagy Dániel polgármester
Pátka község ingatlanaiból a sportkör használna 10-et az ingatlanokból.
A pályázat lényege, hogy készül egy interaktív túraútvonal, beszerzésre kerül 10 db GPS TABLET készülék.
Több pen-drive kerül elhelyezésre, információval, készül egy honlap, és az anyagok hozzá, valamint a
bemutató rendezvény (túra és sportnap). 1,5-2 millió forintos program. Az önkormányzat együttműködése
kell. Főleg az utak mellett illetve a fejlesztendő területek+ GEO láda elhelyezéséhez kell a képviselőtestület támogatása. A pályázat előkészítése, tervezési, mérnöki stb költsége 50-100ezer forint körül lesz.
A kisebb pályázat a Pátkai tó legendája nyomában elnevezésű lenne, amiben túraútvonal lenne kijelölve a
Szűzvártól, a Róth tavaknál pihenő, a kábelgátnál kilátó, madármegfigyelő, bográcsozási hely lenne. Ennek
költsége kb 3,5millió forint lenne. Ez lenne a fejlesztés, és kapcsolódna hozzá egy marketing film, 2 db vár
kinézetű kilátó + a túraút.
A másik pályázat a Báró Ivánka Géza helyi és agrártörténeti gyűjteményes ház lenne. A portaépület
átalakítása lenne a Fejér Megyei Múzeummal ha meg lehetne állapodni, onnan Pátkát érintő kiállítási
tárgyakat ki lehetne hozni, valamint fel lehetne tölteni a helyi mezőgazdasági, népművészeti dolgokkal,
eszközökkel. Ennek költsége 9,5-10 millió forint lenne.
Ez a két pályázat összeállításra került.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 (öt) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
I.
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
126/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
A Leader pályázaton való indulásról I.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy indul az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER jogcím keretében 2013-tól igénybe vehető
támogatások elnevezésű pályázaton
A pályázat célja
báró Ivánka Géza Hely- és Agrártörténeti gyűjteményes ház kialakítása és bemutatkozója
Megvalósítás helyszíne
8092. Pátka Petőfi utca, Hrsz:6/5
Megvalósítás költsége
nettó
7 863 001 Ft.
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A pályázat benyújtásával kapcsolatos költségeket a költségvetés tartalékalapja terhére finanszírozza.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket lássa el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
II.
Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
127/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
A Leader pályázaton való indulásról II.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy indul az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER jogcím keretében 2013-tól igénybe vehető
támogatások elnevezésű pályázaton
A pályázat célja
A Pátkai Tó legendájának nyomában
Megvalósítás helyszíne

Pátka település - utca - hsz. 05/5, 788, 6/5 hrsz
Megvalósítás költsége
nettó
3 148 896 Ft.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos költségeket a költségvetés tartalékalapja terhére finanszírozza.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket lássa el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester

Pátka Község önkormányzat Képviselő-testülete
128/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata
Az Önkormányzat ingatlanainak Leader pályázaton való használata
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátka Sportkör részére az alábbi döntést hozza:
A Pátka Sportkör által

Település

Utca

Hsz.

Hrsz

Pátka

Vak Bottyán tér

2-4

2/1

Pátka

Névtelen

-

788

Pátka

Vak Bottyán tér

-

690

Pátka

Petőfi

u

6/5

Pátka

Névtelen

-

093/1
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Település

Utca

Hsz.

Hrsz

Pátka

Névtelen

-

0113

Pátka

Névtelen

-

2105

Pátka

Névtelen

-

05/5

Pátka

Névtelen

-

0190/134

Pátka

Rákóczi köz

-

16/2

ingatlanon tervezett „Kempen kincse történelmi geocaching” elnevezésű beruházás műszaki tartalmát
az Ingatlan tulajdonosa maradéktalanul megismerte és azzal maradéktalanul egyetért. Jelen határozat
eredményeként a támogatási kérelem benyújtója, azaz Beruházást megvalósító ügyfél jogosult a fent
megnevezett ingatlanon a beruházást megvalósítani és azt az üzemeltetési kötelezettség lejártáig
használni.
Az Ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a fent megnevezett ingatlanon az
egységes arculatot meghatározó elemeken változtatást nem végez.
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pátkai Piac Szövetkezet részére az alábbi döntést
hozza:
A Pátka Piac Szövetkezet által

Település
Pátka

Utca
Vak Bottyán tér

Hsz.
2-4

Hrsz
2/1

ingatlanon tervezett „Szövetkező munkaerő” elnevezésű beruházás műszaki tartalmát az Ingatlan
tulajdonosa maradéktalanul megismerte és azzal maradéktalanul egyetért. Jelen határozat
eredményeként a támogatási kérelem benyújtója, azaz Beruházást megvalósító ügyfél jogosult a fent
megnevezett ingatlanon a beruházást megvalósítani és azt az üzemeltetési kötelezettség lejártáig
használni.
Az Ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a fent megnevezett ingatlanon az
egységes arculatot meghatározó elemeken változtatást nem végez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos megállapodásokat írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Dániel polgármester
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárja.

K.m.f.

Dosztály Csaba jegyző megbízásából
Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
aljegyző

