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Jegyzıkönyv

Készült. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február
16-án megtartott nyilvános ülésérıl.
Jelen vannak:

Giesz János
polgármester
dr. Kovács László
alpolgármester
dr. Nagy István
alpolgármester
Bakány János
képviselı (késıbb érkezett)
Csuta Andor
képviselı
Halász Péter
képviselı
Illés Szabolcs
képviselı
Jankyné Kıvári Csilla
képviselı
Kántorné Szarka Veronika képviselı
Medgyesi József
képviselı
Presér Istvánné
képviselı
Setét Vilmos
képviselı
Zink Szmilkóné
képviselı
Zolnai Sándor
képviselı

Meghívottak:

dr. Hanák Mária
Tóth András
Trimmel Anna
Kucsorka Gyöngyi
Nagyné John Ágnes
Schneider Béla
Lönhárd Vilmosné
Faddi Péterné
Mészáros Tamás
Németh János
Tóth Árpádné

jegyzı
hatósági irodavezetı
pénzügyi irodavezetı
mőszaki ea.
belsı ellenır
intézményvezetı
intézményvezetı
intézményvezetı
Csákvárért Egyesület képvis.
FgKGP. képviseletében
MSZP helyi szerv. képvis.

Giesz János polgármester:
Köszöntötte a nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi
tagokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı testületi
tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására,
melyet a képviselı-testület jelenlévı tagjai 13 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadtak.
A napirendi pontok tárgyalása elıtt jegyzıkönyv hitelesítınek dr.Kovács László
alpolgármestert és Presér Istvánné képviselıt javasolta.
A képviselı-testület a javaslattal 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyetértett és dr. Kovács László alpolgármestert, valamint Presér Istvánné
képviselıt jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének
elfogadása
3./ Beszámoló a 2009. évi adóhatósági munkáról
4./ Tájékoztató a 2009. évi „Közfoglalkoztatási terv” végrehajtásáról;
a 2010. évi „Közfoglalkoztatási terv” elfogadása
5./ A 2010. évi rendezvénynaptár megvitatása, elfogadása
6./ Önkormányzati nonprofitKft. „Alapító Okiratának” elfogadása
7./ Aktuális ügyek
- a Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztı Bizottságának 2009.
évi beszámolója
- Csákvár Nagyközség honlapján „Fórum” létrehozására irányuló
javaslat megvitatása
- Tersztyánszky Körút lakóinak kérelme
- Berényi u., Ady u., József A. u., Kenderesi u., Radnóti u.,
Tolbuhin u. lakóinak kérelme

Napirendi pontok tárgyalása elıtt:
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a zárt ülésen lakáskérelemrıl döntött a képviselıtestület és az Országgyőlési Képviselı választáson közremőködı Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait, póttagjait választotta meg a Helyi Választási Iroda Vezetıjének
javaslata alapján.
Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Ezt követıen tájékoztatta a képviselı-testületet. az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokról, valamint a két ülés között végzett munkáról.
Tekintettel arra, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke nem volt jelen a
képviselı-testület ülésén, ezért Zink Szmilkóné bizottsági tagot kérte fel, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a két ülés között átruházott bizottsági hatáskörben
hozott határozatokról.

3
Zink Szmilkóné Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, képviselı:
Tájékoztatta a jelenlévıket a Szociális és Egészségügyi Bizottság két ülés között
átruházott hatáskörben hozott határozatairól, döntéseirıl.
Giesz János polgármester:
Mindenki elıtt ismeretes, hogy február 12-én éjszaka a megerısödött szél a
Csákvárra bevezetı utakat (Söréd-Bicske, Velence-Tata, Csákvár-Gánt) a reggeli
órákra járhatatlanná tette. Február 13-án reggel felvette a kapcsolatot a Megyei
Védelmi Bizottság titkárával és riasztotta a helyi Tőzoltó Egyesület Parancsnokát, a
Csákvári Rendırırs Parancsnokát, a Polgárırség vezetıjét, továbbá intézkedett a
mentésbe bevonható helyi mezıgazdasági vállalkozók, illetve az esetleges
ideiglenes elhelyezési, ellátási feladatok végrehajtása céljából a Turistaszálló
vezetıjének, valamint a Mentıállomás és a Kórház vezetıjének és a háziorvosok
értesítésérıl. Köszönetét fejezte ki e helyrıl is mindazoknak, akik a rendkívüli
idıjárás okozta hó eltakarítási munkákban részt vettek. (Csákvári Önkéntes Tőzoltó
Egyesület, a Csákvár Rt. Fülöp Zoltán, Solymosi Zoltán, Tamási András, Vida
Tamás) Kiss László vállalkozó pedig egy 15 fıbıl álló utazóközönséget látott el
élelemmel, meleg teával és biztosította a melegedés lehetıségét is a
turistaszállóban.
A helyi önkormányzatokért felelıs miniszterhez pályázatot lehet benyújtani a 8/2010.
(I.28.) számú Kormányrendeletben foglaltak alapján annak érdekében, hogy a vismaior keretbıl kaphasson az önkormányzat a felmerült költségekhez támogatást.
Kérte a képviselı-testületet, hogy ez ügyben hozzon határozatot, illetve az 1/2010.
(II.13.) számú Polgármesteri Határozatát erısítse meg. (Határozat a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
24/2010. (II. 16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár
Nagyközség Polgármester által – a rendkívüli hó-helyzet kezelésére hozott1/2010. (II. 13.) számú határozatát megerısíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben
foglaltak alapján pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatokért felelıs
miniszternek.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester

Giesz János polgármester:
Határozathozatal után kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a két ülés között végzett
munkáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló
jelentéseket vegye tudomásul.
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A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
két ülés között végzett munkáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló jelentést tudomásul vette.
2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének
elfogadása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületi ülés jelenlévıit, hogy az Érdekegyeztetı Fórum
megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési rendelettervezetét. A Közalkalmazotti közösség szakszervezeti képviselıi megértették az
önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét, de amennyiben lehetıség nyílna rá, akkor
kérték, hogy a közalkalmazottak részére az 1 %-os jutalomkeretet biztosítsa a
képviselı-testület. A másik kérés pedig a közalkalmazottak és köztisztviselık
illetményének bankszámlára utalása miatti felmerülı többletköltségek kompenzálása
lenne. A korábbi években a dolgozók évente egy alkalommal 2.000.- Ft összegő
egyszeri
költségtérítésben részesültek. A közalkalmazottak szakszervezetének
képviselıi kérték, hogy a bankok pénzkezelési költsége miatti elszenvedett
többletköltséget térítse vissza az önkormányzat a dolgozóknak, mivel a dolgozók
munkabérének számlára utalása a dolgozók részére többletköltséget nem okozhat,
ezt törvény írja elı. A közalkalmazotti közösség képviselıi kérték, hogy költségvetés
tárgyalásánál foglalkozzanak ezzel a térítéssel. A Képviselı-testületnek ezen el
kellene gondolkodni és helyt kellene adni a dolgozók kérésének, hiszen
önkormányzati szinten nem nagy összeget tesz ki.
Felvetıdött az Érdekegyeztetı Fórum ülésén, hogy a Gondozási Központ és Idısek
Otthona Szilárd Gyula utcai épületének nyílászáróit nem lehet rendeltetésszerően
mőködtetni. Amennyiben a költségvetés engedi, akkor tervezzenek be ezen
hiányosság megszőntetése érdekében is némi összeget.
Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselı-testületet a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásáról, javaslatáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése 738.054.000.- Ft bevételt és ugyan ilyen
összegő kiadást tartalmaz. A mőködési hiányt 35.296.000.-Ft-ban határozza meg,
melynek fedezeteként belsı finanszírozással a 2009. évi mőködési pénzmaradványt
jelöli meg. A felhalmozási hiány 30.500.000.- Ft, melynek fedezeteként belsı
finanszírozással a 2009. évi felhalmozási pénzmaradványt jelöli meg .
Az
önkormányzat és intézményei létszámkerete is megállapításra került 158.5 fıben,
ennek költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza. A
könyvvizsgáló is elfogadásra javasolja az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetését. A korábbi évekhez viszonyítva a 2010. év az elsı, amikor tartalék is
van az önkormányzat és intézményei költségvetésében. Megköszönte az
intézményvezetıknek, a hivatal dolgozóinak a költségvetés összeállítása, elkészítése
érdekében kifejtett munkáját. Nagyon jól átlátható költségvetést tettek le a képviselıtestület elé.
Csuta Andor képviselı:
A fejlesztésekre ebben a költségvetésben nincs pénz. A legutóbbi
Településfejlesztési Bizottsági ülésen szó volt két utca csapadékvíz elvezetésének a
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megoldásáról. (Radnóti u, Tersztyánszky körút) A 20.000.000.- Ft meg lett jelölve
fejlesztésekre, ez nagyon kevés. Az adódó ad-hock ügyeket is meg kell oldani. Bármi
nemő fejlıdést csak a pályázatokkal tud biztosítani az önkormányzat. Milyen összegő
pályázati önrész van megjelölve a költségvetésben, vagy milyen pénzbıl lesz egy
nyertes pályázat elıfinanszírozása. Nagyobb fejlesztésekkel van elmaradva a
község. Kérdésessé vált a pályázat a tőzoltó torony esetében. Mibıl fizetik ki? Az
önkormányzatnak hitelt kell felvenni, ha fejleszteni akar. Véleménye szerint
aránytalanságokat tartalmaz a 2010. évi költségvetés. A nehézségekbıl mindenki
egyformán vegye ki a részét. Évek óta ellaposodnak a dolgok azzal, hogy nincs rá
pénz. Vannak sürgısen megoldandó feladatok, ilyen a csapadékvíz elvezetés
kérdése, ami már kicsúcsosodott. A csapadékvíz elvezetı árkok nincsenek kiásva,
ezt összefogással kellene megoldani, hiszen az út szélén víz és gázvezetékek
húzódnak. Egyetért azzal amit a polgármester úr elmondott. Évek óta elmaradnak
az intézményekben kisebb munkák, meszelések. Erre sincs fedezet a 2010. évi
költségvetésben. Nagy örömmel mondják, hogy van tartalék. Megkérdezte, hogy hol
van az a 66.000.000.- Ft, aminek egy része mőködési tartalék. Ki tudja ezt, hogy ez
milyen tartalék? A felhalmozási hiány 30.500.000.- Ft, ennek fedezete a 2009. évi
felhalmozási pénzmaradvány. A 2009. évet már lezárták? Még ha elfogadja is a
képviselı-testület a költségvetést, valami aggodalomnak kellene lenni, nem hurrá
optimizmusnak. Nem teremtettek bevételi forrást, ami a bevételeket növelné. Még
nem ismeretes, hogy az állami támogatásokból település-fenntartásra mennyit
tudnak biztosítani. Nem támogatja a költségvetés elfogadását.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A 2009. évrıl 35.296.000.- Ft pénzmaradványt hoztak át az idei évre. Az
önkormányzatnak 30.000.000.- Ft-ja le van kötve. Jelenleg is mőködési hiánnyal
küzd az önkormányzat, de ez volt jellemzı az elmúlt 5-10 évre is. Az elızı évben
mintegy 40.000.000.- Ft-ot „faragtak” le a költségekbıl nagy nehézségek árán. Ez az
intézményeket jelentıs mértékben érintette. (Létszámstop, Mővészetoktatás
kiszervezése stb.) Úgy gondolja, hogy a képviselı-testület felmutatott valamit,
amelynek a hatása a 2010. évben érzıdik önkormányzati szinten is. Az idei évben a
dologi kiadásokból lesz fedezet a
tisztasági meszelésekre. A 2010. évi
költségvetésbıl az intézményeknél nem kellett „karcsúsításokat” végezni.
Fejlesztésre van tartalék a költségvetésben.
Szerepel a költségvetésben a
mővelıdési házból származó bevétel egy része, ez lehet önerı a pályázathoz is.
Nem áll a csıd szélén az önkormányzat. Úgy érzi, hogy a 2010. évi költségvetési
rendelet teljes mértékben elfogadható. Annak ellenére, hogy kevesebb állami
normatív támogatást kapott az önkormányzat az idei évben nem állnak a csıd
szélén. Az intézményvezetık a megszorító intézkedések során is együttmőködtek a
képviselı-testülettel. Az intézmények zavartalan mőködése az elmúlt évben és
jelenleg is biztosított.
A képviselı-testületnek is együtt kell mőködni az
intézményekkel.
Halász Péter képviselı:
Az önkormányzat nem csinál mást, csak intézményeket tart fenn. Ezen kívül közútak,
hidak fenntartására is van tervezve, árvíz és belvíz védelemre is, de kevésnek tartja
a pénzt. Javasolja, hogy százalékos arányban képezzenek tartalékot, ne csak az
intézmények fenntartásáról szóljon a költségvetés. A falu nemcsak és csakis abból
áll.
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Setét Vilmos képviselı:
Az intézményeket fenn kell tartani, és fejlesztéseket is kellene végezni. A
csapadékvíz elvezetésének megoldására kiemelt bevételt kellene biztosítani, ez
nem költségvetési kérdés, hanem hozzáállás kérdése. Bevételt kell növelni. Az
intézmények mőködnek, de a faluban nincsenek munkahelyek, aminek megoldása
feladata lett volna a testületnek. Igényként elhangzott. Fontos, hogy az intézmények
mőködjenek. Maradt így az egész. Reformálhatnak a Pénzügyi Bizottságnál, a
Pénzügyi Irodánál, a jegyzınél.
A településfejlesztési feladatokat józan paraszti ésszel hogyan kellene és lehetne
olcsóbban megoldani, amelyek sürgetıek. Meg kell nézni, hogy az önkormányzatnál
meglévı munkaerı kapacitással hogyan lehetne megoldani. Ami eddig nem történt,
meg kell tenni. A faluban lévı lehetıségeket ki kell aknázni a falu érdekében A
költségvetéssel nehéz mit csinálni. Napi feladatok is kiszámíthatatlanok nem
ütemezhetık. Az intézményeknél szükség van a pénzre. Át kell gondolni, hogy mi
az, amit úgy lehet megoldani, hogy nem nagyvonalúskodnak.
Medgyesi József képviselı:
Túl sok a kritika. Örülni kellene annak, hogy az elmúlt évekhez képest nem azon kell
törni a fejüket, hogy mit húznak meg. A 2010. évi költségvetés végrehajtható. Ez
évben marad fejlesztésekre is pénz. A faluban sok végrehajtandó feladat van, de a
rendelkezésre álló pénznek a sokszorosára van szükség. Az év során a
költségvetésben megmaradó összegeket olyan pályázatokra használják fel,
amelyekkel a lehetı legtöbb dolgot, hiányosságot meg tudják oldani. Több évre
visszanézve nem volt ennyi pénz a fejlesztésekre. Sok ötletet, pályázati lehetıséget
tárt fel a Településfejlesztési Bizottság. Fontosnak tartja tervek elkészítését is, hiszen
egyes pályázatok benyújtásának ez feltétele. A testület fel tudjon valamit mutatni. A
következı ciklusban érik meg ennek a munkának, intézkedésnek a gyümölcse.
Csuta Andor képviselı:
Nem azt mondja, hogy a számok nem passzolnak, ezek valós számok. Azt mondja,
hogy a ciklus végének az utolsó költségvetése ebbıl azok az összegek hiányoznak,
ami ennek a falunak a biztos fennmaradását, fejlıdését intézményekre, hivatalra
vonatkozóan is biztosítani fogják. Az évet lehet, hogy kitáncolják, de egy település
önkormányzatánál nem az a cél, hogy ezt, sikerült megoldani, hanem az
aránytalanságokat eltüntetni. A nem kötelezı feladatokon kellene még módosítani. A
falu lakossága által kért dolgok megvalósítására nem lát pénzt ebben a
költségvetésben. A Településfejlesztési Bizottság ülésén is volt errıl szó. A
Pénzügyi irodának dicséret a költségvetés összeállításáért. A fejlıdés útján kell
maradni.
Dr. Kovács László alpolgármester:
Nem látványberuházások kellenek, hanem önerıs pályázat útján megtöbbszörözni
az értéket. A 2010. évi költségvetés jól összeállított. Dicséret azoknak, akik ezzel
foglalkoztak. Az állami támogatás csökkenésének mértéke nem ismert a következı
évben. Az önkormányzatnak már nincs olyan ingatlana, amire hitelt lehetne felvenni.
A legjobb, leghasznosabb beruházásokat kellene végrehajtani.
Sajnos az
önkormányzat anyagi helyzetén változtatni nem tudnak, csak komoly bevételi
forrással lenne megoldható. Kérte az önkormányzat képviselı-testületétıl, hogy
észszerő önmérsékletet tanúsítsanak. A lehetı legjobb, legkevesebb befektetésbıl a
legtöbb hasznot hozó pályázatokat, beruházásokat próbálják meg összeszedni.
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Mindenki elıtt ismeretes, hogy ezer sebbıl vérzik az egész község. Akkor tudnának
ezen változtatni, ha komoly bevételi forrással rendelkeznének. El kellene
gondolkodni, hogy mi lenne az a bevételi forrás, amivel Csákvár település anyagi
gyarapodását elı lehetne segíteni. Ezen törték a fejüket az egész ciklus alatt.
Településünk földrajzi adottságait ismerve elképzelhetetlennek tartja, hogy iparterület
létesüljön. Amit az állam oszt azt lehet a fejlesztésekre fordítani. A következı
években is ez várható. Összefogással lehet megoldani dolgokat. Megköszönte a
Pénzügyi Bizottságnak a költségvetés elkészítésében nyújtott segítségét.
Presér Istvánné képviselı:
Hurrá optimizmusról nem lehet beszélni. Szégyellni való sincs, mert amit a testület a
4 év alatt a költségvetéssel kínlódott ez az év az elsı, amikor a költségvetésben van
némi produktum. Eladtak egy nagy értékő ingatlant, amelybıl származó bevétel egy
része mőködési célt szolgált. Az idei évben az óvoda és az iskola felújítási munkáit
fogják elvégezni és megtörténik a vizesblokkok helyreállítása is. Fontos, hogy az
önkormányzat által kötelezıen fenntartott intézmények mőködése zavartalan legyen.
A képviselık közül ezt többen is így érzik. Mindenen lehetne javítani, jobbítani ez
természetes.
A költségvetést a Pénzügyi Bizottság a képviselı-testületnek
elfogadásra javasolta. Ezt a költségvetési rendelet-tervezetet már két alkalommal
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A képviselı-testület novemberben koncepció, és
januárban tervezet szintjén is tárgyalta.
Ezeken a fórumokon, üléseken már lehetett javaslattal élni, ott kellett volna tenni
javaslatokat. A tervezetben szereplı fejlesztési célokra rendelkezésre álló
20.000.000.- Ft felhasználására a Településfejlesztési Bizottság prioritási sorrendet
állít fel. Errıl is volt szó a korábbi üléseken.
Tersztyánszky körúton is van olyan lakó, akinek a gyermeke óvodába, iskolába jár.
Sportintézmény kiszervezése reményeink szerint megtakarítást hoz önkormányzati
szinten. Az önkormányzat ezzel az intézkedésével is költséget takarít meg.
Halász Péter képviselı:
Továbbra is az a véleménye, hogy %-os arányban különítsenek el pénzt a falura,
mert jelenleg %-os arányban nem is lehet kifejezni, hogy mennyi jut e feladatra a
2010. évi költségvetésbıl. Csak az intézményeket tartják fenn. Csak azt tudják
mondani a falunak, hogy nincs, nem lehet és nincs pénz. Ezzel a javaslatával
magára maradt. Nem gondolja, hogy ez így van rendjén. Ebbıl a költségvetésbıl
vizet, utat, szennyvizet vezetni szóba sem jöhet. Tisztességgel értesítsék a
kérelmezıket, akik ezzel a 30-40 aláírással éltek, hogy kérésükbıl nem lesz semmi.
Az intézmények mőködnek, arra a pénz el is megy. A Mővelıdési Ház
értékesítésébıl még meglévı pénz el fog folyni. A fejlesztésekre rendelkezésre álló
20.000.000.- Ft semmi, ma sem tudnak semmit dönteni. Mi lesz az év hátralévı
részében?
Presér Istvánné képviselı:
Amirıl Halász Péter a faluról beszél, akkor az intézményekrıl is beszél. Tegnapi
napon tartotta az ülését a Településfejlesztési Bizottság, ahol mindketten jelen
voltak, Halász Péter képviselı-társa is hallhatta, hogy milyen nehézségek vannak.
Mégis azt kérte, hogy az Augusztus 20.-i ünnepségre betervezett 100.000.- Ft
legyen kiegészítve 1.00.0000 Ft-ra. Az ÁNTSZ kilátásba helyezte, hogy bezárja az
oktatási,- nevelési intézményeket, abban az esetben, ha a mőködési feltételeknek
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nem felel meg, amíg ilyen helyzet van, addig ne táncoljunk. Nehéz helyzetben
vannak az önkormányzatok.
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:
A 2010. évben is a pénzmaradvány fix összeggel szerepel a költségvetésben. A
pénzmaradvány pontos összegét minden évben a zárszámadáskor terjesztik a
képviselı-testület elé, mivel az elmúlt év gazdálkodásának lezárása ekkorra történik
meg.
A költségvetésben az elmúlt évhez képest jelentıs összeg van fejlesztésekre. Elızı
ülés anyagában leírta, hogy minden erıfeszítés ellenére sok mindent megtett a
testület. Az intézkedéseket
számokkal is alátámasztotta, így mindenki elıtt
ismeretessé vált,
hogy mely intézkedés milyen eredményt hozott.
(Létszámleépítések, közoktatási társulás létrehozása.) Az állami finanszírozás olyan
mértékben csökkent, hogy
amit a tavalyi évben számoltak mennyit kap az
önkormányzat a közoktatási társulás okán, (ami az akkori számokkal is számolva
27.000.000-30.000.000.- Ft között volt) rajtunk kívül álló okok folytán áthúzták azt a
törekvést, amit a 14 fı képviselı elhatározott. Megismételte, hogy az elmúlt évek
intézkedései meghozták az eredményt, mert ha nem teszik meg, akkor ma az
önkormányzat fizetésképtelen lenne. A képviselı-testület megtette ami tıle tellett.
Amíg az állami támogatás a fı bevételi forrás, amelyet az alapfeladatok ellátásához
kap az önkormányzat, addig amíg a fejlesztés forrását nem tudjuk helyben
megteremteni, az állami pénzekbıl nem valósulhatnak meg az elképzelések. Abban
az esetben, ha azt mondja a Halász Képviselı Úr, hogy 10 -20 % ha törik-szakad
legyen elkülönítve beruházásokra, fejlesztésekre, akkor azt is meg kell mondani,
hogy mely intézményt zárják be, ugyanis a pénzeket feladatmutatókra kapják. A
saját bevételeink mőködési bevételt képeznek. Elsıdlegesen a mőködést kell
finanszírozni ezt az államháztartási törvény is kimondja. Magánszemélynek a
gyarapodásával és veszteségével sem lehet összehasonlítani az önkormányzati
gazdálkodást.
Németh János Településfejlesztési Bizottság tagja, csákvári lakos:
A Településfejlesztési Bizottsági ülésen felmerült, hogy tisztességesen meg kell írni
a kérelmezıknek, hogy a kérelmükben leírtakat a képviselı-testület anyagi forrás
hiányában nem tudja teljesíteni. Nem tartja jónak, hogy hitegetik az embereket. Nem
úgy gondolja, hogy az önkormányzat „bőne”, hanem országos probléma. Az idei
évben már van megtakarítás, azt is tudja mindenki, hogy a Mővelıdési Ház
értékesítésébıl származó bevétel a forrása. Ha minden évben eladnak valamit, akkor
a községházára is rá kerül a sor. Az mindenki elıtt ismeretes, hogy az intézmények
fenntartására fordítani kell. A fejlesztésekre nem sok pénz jut. Amíg nem lesz
Csákváron olyan lehetıség, hogy ipar, vagy vállalkozás települjön addig nem is lesz
a községnek saját bevétele. Sajnálatos, hogy területekkel nem rendelkezik az
önkormányzat és tény az is, hogy a természetvédelemtıl a község nem lesz
gazdagabb. Véleménye szerint a „bakancsos turistákból” nem él meg a község. Az
elsı két évben ez a testület nem ezzel foglalkozott, hanem az „adok-kapok”-kal.
(Rossz helyen van a mentıállomás stb.). A megtakarításra nem lenne annyira
büszke, mert azok csak fillérek. Ki kell törni! Munkahelyet kell teremteni! Ez nem az
önkormányzat dolga, csak területet kell biztosítani. Ebben a ciklusban sem léptek e
téren elıre. Komolyabb adóbevétel nélkül a község nem fog tudni létezni
hosszútávon. Nem olyan irányban van a vezetés és a testület érdeklıdése, hogy ez
az egyetlen kitörési pont, hogy legyen adófizetés.
Gazdasági dolgok mindig
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háttérbe kerülnek. Évrıl, évre szinte egyforma a költségvetés. Az idei évben örülnek,
hogy nem olyan helyzetben vannak, mint az elmúlt évben.
Javasolja, hogy majd az új testület ezzel kezdje a mőködését. Amikor a testület
megalakult úgy nézett, hogy itt mindenki rosszul csinálta a dolgát az elmúlt
idıszakban és most „mi majd megmutatjuk”! Nem sokat mutatott meg ez a testület
sem. Amit megmutatott rendesen, tisztességesen csinálta. Nem csak rajtuk múlott,
hogy nem tudtak véghez vinni nagyobb dolgokat, egyszerően nem volt lehetıség, a
kör bezárult. A nagy pénzek irányában nem mozdult elıbbre a község. Szeretné, ha
a következı képviselı-testület tenne a falu gazdasági fejlıdése érdekében.
Presér Istvánné képviselı:
Elfogadja a kritikát. A munkahelyteremtéshez a területek megszerzésére már ennek
a testületnek nem volt ráhatása. Nem volt az önkormányzatnak a birtokában olyan
terület, amelyre megvalósulhatott volna a munkahelyteremtés.
Giesz János polgármester:
Nem tudnak kitörni a magyar valóságból Csákváron. Az országos valóság
visszatükrözıdik önkormányzatunkra is. Tudatában van annak, hogy Csákvárt az
vinné elıbbre, ha volna helyi bevétel. Véleménye szerint inkább sáros cipıben jár a
szülı, nagyszülı az utakon, de mőködjön az óvoda, iskola és legyen színvonalas az
oktatás,- nevelés intézményeinkben. Az intézmény bezárásának negatív hatása
lenne. Ebbıl a jelenlegi helyzetbıl sajnos nem lehet többet kihozni, de legalább nem
azon települések közé sorolnak bennünket, akik a csıd szélén állnak. Többet lehetett
volna tenni, de sokkal többet biztos nem. Csákvár önkormányzata évek óta mindig
mőködési hiánnyal küzdött. Az 1990-es évek elején még jöttek olyan pénzek,
amelyekkel tartalékot tudtak képezni. A jelenlegi költségvetés 60-70 %-a kellene
pluszba, hogy a csapadékvíz elvezetést meg lehessen oldani településünkön. A sok
kevésbıl, -ami a következı kormányzatra is rá fog vetülni- arra kell törekednie az
önkormányzat vezetésének, hogy több jusson ide, jobban kell politizálni. Arra
törekszik, hogy az utánuk jövıknek költségvetési tartalékkal, vagy 0-val tudják átadni
a falu vezetését.
Egyetért azzal, hogy a lakosságot értesíteni, tájékoztatni kell a jelenlegi
lehetıségekrıl. A végsı megoldás a település egészén a csapadékvíz
elvezetésének megoldása, illetve a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése lenne.
Nem beszéltek még a Móric-majori problémákról. Véleménye szerint is ebben a
költségvetési évben gyümölcsözik a korábbi évek megszorító intézkedése. Reméli,
hogy a lakosság is egyetért a községi ingatlan értékesítésével.
Megköszönte az intézményvezetıknek, Pénzügyi iroda dolgozóinak a költségvetés
összeállítása érdekében kifejtett munkáját.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetésérıl szóló rendeletet alkossa meg.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl az alábbi
rendeletet alkotta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
2/2010. (II.17.) számú rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl
(Rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3. / Beszámoló a 2009. évi adóhatósági munkáról
(Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Felkérte dr. Hanák Mária jegyzıt,
ha van az adóhatósági munkáról szóló
beszámolóhoz szóbeli kiegészítése azt tegye meg.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Ez a beszámoló az adóhatóság a 2009. évben végzett munkájáról szól. A
költségvetési beszámoló mellett mindig van tájékoztató az adóhatósági munkáról.
A beszámoló lényeges feladatelemeket tartalmaz, amelyeket számadatokkal
támasztottak alá. Kérte a képviselı-testületet, hogy akinek kérdése, észrevétele van
tegye meg.
Csuta Andor képviselı:
Elismerését fejezi ki az adóhatósági iroda dolgozóinak. Ezt a munkát így kell csinálni,
mert ha be merik írni, hogy jelentısen javult az adózási morál, akkor valóban
rendben mennek a dolgok, fizetnek az adózók. Sajnálja, hogy az adóhatóság
dolgozóinak kisebb jutalmazására tett javaslatot elutasította annak idején a testület.
Giesz János polgármester:
Több kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselı-testület tagjait,
hogy az adóhatóság 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót fogadja el.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete határozathozatal
nélkül az adóhatóság 2009. évi munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztés
szerinti tartalommal tudomásul vette.

4./ Tájékoztató a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról;
a 2010. évi „Közfoglalkoztatási terv” elfogadása
(Tájékoztató és a 2010. évi közfoglalkoztatási terv a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A tegnapi nap folyamán e napirendi pontot megtárgyalta a Szociálpolitikai
Kerekasztal és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
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Mivel az anyaggal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra
bocsátotta a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a
2010. évi Közfoglalkoztatási tervet.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
25/2010. (II. 16.) számú határozata
1./
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
elıterjesztés szerint a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csákvár
Nagyközség 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervét az elıterjesztés szerint
elfogadja.
A közfoglalkoztatási terv a határozat mellékletét képezi.
Felhívja a Polgármestert, hogy az elfogadott Közfoglalkoztatási tervet a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központnak (8000. Székesfehérvár, Piac tér
12-14.) valamint a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága (8000. Székesfehérvár, Petıfi u. 5.).
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester

5./ A 2010. évi rendezvénynaptár megvitatása, elfogadása
(Rendezvénynaptár a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ifjúsági Turisztikai és Sport Bizottság
együttes ülésén tárgyalta a 2010. évi rendezvénynaptárt. Felkérte az Ifjúsági,Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet az
együttes bizottsági ülés állásfoglalásáról.
Zink Szmilkóné Ifjúsági Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, képviselı:
A 2010. február 15-én megtartott együttes bizottsági ülésen az Oktatási Kulturális
Bizottság, valamint az Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság megtárgyalta a 2010.
évi rendezvénynaptárt, melyet mindkét bizottság változtatás nélkül a képviselıtestületnek elfogadásra javasolt.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Az együttes bizottsági ülés javaslatáról már tájékoztatta a képviselı-testületet az
Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság elnöke. Kiegészítette hozzászólását még
azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság megköszönte a rendezvénynaptár
összeállításában résztvevık munkáját. Jónak tartja, hogy a Csákvári-Bodméri
Hírmondó januári számában már megjelentek a tárgyhavi aktuális rendezvények.
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Kéri, hogy ez a gyakorlat a jövıben is folytatódjon. A maga részérıl is elfogadásra
javasolja a 2010. évi rendezvénynaptárt.
Giesz János polgármester:
Mivel hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el kérte a képviselı-testületet,
hogy a 2010. évi rendezvénynaptár fogadja el.
A képviselı-testület 13 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
26/2010. (II. 16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés
szerint a 2010. évi Rendezvénynaptárt elfogadja.
A rendezvénynaptár e határozat mellékletét képezi.
Felhívja a Polgármestert, hogy az elfogadott Rendezvénynaptár érintettek
részére történı megküldése érdekében tegye meg a szükséges intézkedést.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester

6./ Önkormányzati nonprofit kft. Alapító Okiratának elfogadása,
Közhasznúsági Megállapodás megvitatása, elfogadása
(Alapító Okirat, Közszolgáltatási szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Giesz János polgármester:
A Sportközpont gazdaságosabb mőködésérıl már hónapokkal ezelıtt tárgyalt a
képviselı-testület. A korábbi ülésen már elıterjesztették a nonprofit Kft.
megalakításához szükséges anyagokat, melyeket a Pénzügyi Bizottság javaslatára a
képviselı-testület is kiegészített. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt került ismét a
Pénzügyi Bizottság elé és terjesztették be a mai testületi ülésre az Alapító Okiratot,
valamint a Közszolgáltatási szerzıdést. Szeretné, ha a mai képviselı-testületi ülésen
elfogadásra kerülne az Alapító Okirat, valamit a Közszolgáltatási Szerzıdés annak
érdekében, hogy remélhetıleg akkor július 1-tıl megkezdheti munkáját az
önkormányzat által alapítandó nonprofit Kft. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság állásfoglalásáról, javaslatáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
Az elıterjesztés szerint javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra az Alapító
Okiratot, valamint a Közszolgáltatási Szerzıdést.
Setét Vilmos képviselı:
Aggályai vannak. Bele kell tenni minden olyan dolgot, ami bevételt hozhat a Kft.nek
kötelezıen állami feladatokat lead az önkormányzat. Nem tartja jónak, hogy a
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település-fenntartási és közmővelıdési tevékenységet
leadja a Kft-nek az
önkormányzat. Gazdasági számítással nem találkozott, csak érvekkel. Ki fogja
eldönteni azt, hogy az ügyvezetı megbízatása határozott, vagy határozatlan idıre
történik- e?
g./ pont „ gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vezetı szerv
döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.” Mit jelent (ha lehetséges
személye)?
Mit jelent, hogy „Az ügyvezetı a polgári jog általános szabályai szerint felel
kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért, kivéve, ha az Alapító
az ügyvezetıt utasította.”
Nem érti ezt a mondatot. Törvénysértésre, vagy
károkozásra utasítja az alapító az ügyvezetıt azt jelenti? Az ügyvezetı kinevezési
idejét 5 évre szabályozza az Alapító okirat. Nincs beleírva a határidı vége.
Visszahívható- e az ügyvezetı. Munkabérét ki állapítja meg. Rögzíti- e az Alapító
Okirat? Hogyan tudják ellátni a feladatokat pld. a falufenntartást? Megérti, hogy
megtakarításra van szükség.
Közalkalmazottak kerülnek munkaviszonyon alapuló foglalkoztatásra a Kft-be.
Elveszik a szabadságuk,
egyéb közalkalmazottakat megilletı járandóságuk,
hátrányos helyzetbe kerülnek. Rögzíti- e valami ezt? Az emberekre is oda kellene
figyelni. Ha innen kivesznek néhány embert, akkor hogyan tudják ellátni hatékonyan
a feladatokat.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Az Alapító Okirat tervezetet a Pénzügyi Bizottsági ülésen és a januári képviselıtestületi ülésen is elızetesen tárgyalta a testület. A januári ülésén kiegészítéseket
tett a képviselı-testület, ezek kerültek az okiratokba bedolgozásra. Ügyvezetı
személyére, foglalkoztatására már a korábbi képviselı testületi ülésen esett szó és
javaslat is. Az alkalmazottak továbbfoglalkoztatására van lehetıség a Kft-nél. Bérük
is alku tárgyát fogja képezni. Jelenleg szóba jöhetı személyek közalkalmazottak,
köztisztviselık és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók. Nem
kötelezı a kft-ben a munkát elvállalni. Szó volt arról az elızı ülésen, hogy felajánlják
az érintett dolgozóknak a továbbfoglalkoztatás lehetıségét. Amennyiben e
lehetıséggel nem élnek, úgy végkielégítést kell fizetni, ennek a költségeit az
önkormányzatnak kell viselni. Ügyvezetı személyére is hangzott el javaslat és a
foglalkoztatásának idejére a Gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezik,
mely szerint határozatlan idejő a megbízása, legfeljebb azonban 5 év. Az Alapító
nevezi ki az ügyvezetıt, illetve hosszabbítja meg megbízatását. Munkaértekezlet
keretében tettek javaslatot a Felügyelı Bizottság összetételére is. Ezek az okiratok
már tartalmazzák a januári testületi ülésen javasolt kiegészítéseket. A
közszolgáltatási szerzıdés azokat a feladatokat tartalmazza, azt a keretet határozza
meg, amely alapján a Kft. dolgozni fog. A bejegyzéshez ezek az okiratok
szükségesek. A konkrét feladatokra egyedi szerzıdéseket fog az önkormányzat és a
nonprofit kft. kötni. Minden esetben a képviselı-testület dönt, nincs más tulajdonosa
a Kft-nek.
Setét Vilmos képviselı:
Ha valamely feladat elvégzésére utasítja az Alapító a Kft-t és a Kft ügyvezetıje nem
jelzi, hogy jogszabályt sért, valakinek kárt okoz, akkor a Kft. ügyvezetıje lesz a
felelıs? Köztisztviselıket, közalkalmazottakat és munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó dolgozókat fog továbbfoglalkoztatni a Kft. Ezeknek a dolgozóknak az
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önkormányzatnál megszőnik a jogviszonyuk, de a bérük is. Normatíva tekintetében
jelent- e ez hátrányt az önkormányzat számára?
dr. Hanák Mária jegyzı:
Az Alapító utasíthatja a Kft. ügyvezetıjét valamely feladat elvégzésére. Amennyiben
a kft. ügyvezetıje jogszabályt sért és valakinek kárt okoz, akkor az ügyvezetı lesz a
felelıs. Amennyiben írásban jelzi, hogy jogszabályt sértene, vagy valakinek kárt
okozna az eljárás, abban az esetben mentesül a felelısségre vonás alól és az
Alapítót terheli a felelısség. A dolgozók bére támogatás formájában a Kft-hez fog
kerülni, de errıl szó volt már Pénzügyi Bizottsági ülésen is. Normatívát nem érint.
Setét Vilmos képviselı:
Ez esetben roppant nyereséges. Köszöni szépen.
dr. Kovács László alpolgármester:
A képviselı-testület fogja eldönteni, hogy milyen jellegő feladatok elvégzésével
ruházza fel a nonprofit Kft-t.
A nyereség nem a dolgozók fizetésébıl fennmaradó rész lesz, hanem amit a Kft. az
egész tevékenysége során nyújtani tud.
Setét Vilmos képviselı:
Egy dolgot nem ért, - ha 19.000.000.- Ft a költségvetés és 6.000.000.-Ft a
megtakarítás a bevételekbıl és az ÁFA visszatérítésbıl, és ennek a nagyobb
felét……. (a hangfelvételen nem lehet érteni a mondat befejezését). Hosszú távon valószínőleg
nyereséges lesz a Kft, de ehhez kell egy bizonyos felfutási idı.
dr. Kovács László alpolgármester:
A képviselı-testület 3-4 éve ezen dolgozik, hogy olyan koncepciót alakítsanak ki,
amely költségvetést csökkentı tételt jelent. Ez a kft. létrehozása is olyan. A
következı évben, ha társul hozzá egy jó üzletpolitika, akkor lesz belıle bevétel.
Szívesen elmondaná a képviselı úrnak azt, hogy ebbıl a kft-bıl mekkora nyereség
lesz, mikorra alakul ki. Be is kell indulni. Az elsı évben is hoz majd néhány millió Ftot az is jelent valamit. Ha csak a buszköltséget takarítjuk meg akkor is. Az állam
nem finanszírozza. Az önkormányzat létszáma csökken, a bér csökken és az átmegy
egy támogatási összegbe, amely hosszabb távon ha jó üzletpolitikát folytat és jól
gazdálkodik, akkor csökken.
Setét Vilmos képviselı:
Logikát érti. Amennyiben a köztisztviselıi álláshely megszőnik, csökken- e az állami
támogatás mértéke?
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
A feladatellátáshoz kap az önkormányzat állami támogatást, nem a létszámot veszik
figyelembe. Az elsı évben nem történik még nagy változás, be kell indulni a Kft-nek
ki kell alakulni a dolgoknak. Abban az esetben, ha csak 1-2 millió forint bevétel lesz,
akkor is jó. A bért a Kft-nek támogatás formájában utalja majd az önkormányzat.
Abban az esetben, ha jó üzletpolitikát folytat, és jól gazdálkodik, akkor hosszú távon
nyereséges lehet.
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Giesz János polgármester:
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Alapító
Okirat és a Közszolgálati szerzıdés elfogadását.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
27/2010. (II. 16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári
Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okiratát,
valamint Csákvár Nagyközség Önkormányzata és a Társaság közötti
Közszolgáltatási Szerzıdést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az
elfogadott
Alapító Okirat és
Közszolgáltatási Szerzıdés aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester

Bakány János képviselı megérkezett a testületi ülésre.
7./ Aktuális ügyek
-Csákvári Bodméri Hírmondó Szerkesztı Bizottságának 2009. évi
beszámolója.
(Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A képviselı-testületi ülésre küldött meghívóval mindenki megkapta a CsákváriBodméri Hírmondó Szerkesztı Bizottságának 2009. évi beszámolóját.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy akinek kérdése, hozzászólása van a
tájékoztatóhoz az tegye meg.
Kérdés, vélemény hozzászólás nem hangzott el, ezért
a Csákvári-Bodméri
Hírmondó Szerkesztı Bizottságának 2009. évre vonatkozó beszámolóját elfogadásra
javasolta.
A képviselı-testület 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás,
valamint határozathozatal nélkül tudomásul vette a Csákvári-Bodméri
Hírmondó Szerkesztı Bizottságának 2009. évre vonatkozó beszámolóját.

-

Csákvár Nagyközség honlapján „Fórum” létrehozására irányuló
javaslat megvitatása
(Javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Giesz János polgármester:
E napirendi pont anyagát Katonáné dr. Venguszt Beatrix javasolta megtárgyalásra.
Felkérte Katonáné dr. Venguszt Beatrixot, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
javaslatról.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
Több csákvári lakos javasolta, hogy a honlapon fórumot hozzanak létre annak
érdekében, hogy ezen keresztül lehessen közérdekő javaslatot tenni. Kérte a
képviselı-testületet, hogy a beadványt vitassa meg.
Giesz János polgármester.
Javasolja, hogy az áprilisi képviselı-testületi ülésen foglalkozzanak ezzel a
napirenddel. Emlékezete szerint „a honlap arculatának felülvizsgálata” címő
napirendet az áprilisi ülésen tárgyalják a munkaterv szerint.
Zink Szmilkóné képviselı:
A honlapon olvasta a lakosság kérését, amelyet Katonáné dr. Venguszt Beatrix
tolmácsolt a képviselı-testületnek. Jónak tartaná a maga részérıl „Fórum”
létrehozását, ezért javasolja, hogy az április 27-i testületi ülés elıtt tárgyaljon róla az
Oktatási és Kulturális Bizottság. Kéri a képviselıket, hogy tegyenek javaslatot, ötletet
annak érdekében, hogy már a bizottsági ülésen érdemben tárgyalhassanak róla.
Giesz János polgármester:
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért javasolja, hogy a
bizottságok tárgyalják meg és tegyenek javaslatot a képviselı-testületnek a „Fórum”
létrehozása ügyében.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül tudomásul vette.
-Tersztyánszky körút lakóinak kérelme
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság a legutóbb
megtartott ülésén foglalkozott a lakossági kérelemmel.
Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Vértes hegységbıl lezúduló víz nagy része az említett útszakaszon tör utat
magának és kimossa az utat. A bizottság álláspontja az volt, hogy kérjenek fel egy
szakértıt, aki felméri a lakosság által említett problémát és mőszaki megoldást ajánl
az út kialakítására, a probléma megszőntetése érdekében.
Kéri a
Településfejlesztési Bizottság, hogy a hivatal illetékes munkatársai vegyék fel a
kapcsolatot egy szakértıvel és a következı képviselı-testületi ülésen ismét
foglalkozzanak e problémával.
Presér Istvánné képviselı:
A hó eltakarítását is meg kell oldani ezen az útszakaszon.
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Giesz János polgármester:
A hó-eltakarításra, a síkosság-mentesítés célját szolgáló szórásra van betervezve a
költségvetésben valamennyi összeg. Amit lehet azt az önkormányzat traktora elvégzi
a hó-eltolás tekintetében is.
Ahányszor esik a hó, annyiszor kérik a segítséget a külterületen lakók. Ez a
probléma vetıdik fel a Sas-hegyben, Dobogón, Malac-hegyben lakók részérıl.
Sajnos a belterületi utakon is nehézségekbe ütközik a hó eltakarítása.
Szólni kell azonban arról is, hogy a hó eltakarításnak, a síkosság-mentesítésnek
költsége van. Elvégzik a síkosság-mentesítést, a következı nap ismét esik a hó,
aztán ismét jön a telefon, hogy szórassák le az utat. Nem beszélve katasztrófa
helyzetrıl. Amennyiben a sportintézményben a nonprofit Kft beindul, akkor ezeket a
dolgokat is át kell adni és reméli, hogy jól fog mőködni.
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy határozathozatal nélkül a Településfejlesztési
Bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja, mi szerint a Tersztyánszky
körúthoz vezetı út lakosság által említett problémájának megszőntetése
érdekében mőszaki megoldást kell keresni. A képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy az árajánlatok beszerzése érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg és a következı képviselı-testületi ülésen adjon
tájékoztatást.
-

Berényi u, Ady E. u.,
lakóinak kérelme

Kenderesi u., Radnóti.u., Tolbuhin u.

Giesz János polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta e napirendi pontot is. Felkérte a
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A legutóbb megtartott ülésén a Településfejlesztési Bizottság ismét foglalkozott a fent
említett utcák csapadékvíz elvezetésével. A település egy nagy részét öleli fel ez a
probléma, de olyan módon megoldani, ahogy a lakosság szeretné és kérte, nem
lehetséges, ugyanis az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetıvé. A
lakosoknak a segítségét kérné a bizottság abban, hogy az ingatlanuk elıtti árkokat
tisztítsák ki.
Szakmai elıkészítést el kell kezdeni, nemcsak ezen a területen, hanem a falu többi
részein is. A csapadékvíz elvezetéssel a településen szinte mindenütt probléma van,
korrektül meg kell oldani. Vannak olyan településrészek, ahol tudnának segíteni, de
komplexen megoldani kisebb-nagyobb területeken jelenleg nem tudják.
Az érintett településrészen élıknek kellene valamilyen helyi fórumot szervezni, vagy
bejárást tartani a Településfejlesztési Bizottság részérıl annak érdekében, hogy
mindenki számára világossá váljon, hogy mely területeken mi az égetı és sürgıs
megoldandó munka.
Tárgyalt a Településfejlesztési Bizottság arról a lakosság részérıl jelzett igényrıl is,
hogy a temetı parkolóban két-két mozgáskorlátozott parkolóhely legyen kialakítva,
valamint kerékpár tárolóra is szükség lenne. Ugyancsak lakossági igény, hogy a régi
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temetı és az út közötti részt a tavasz folyamán ki kellene tisztítani. A
Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat közhasznú dolgozói
végezzék el ezt a munkát és a kinövéseket távolítsák el. Településfejlesztési
Bizottság javasolja, hogy minden szükséges kisebb munkát végezzenek el az
önkormányzat dolgozói. Vegyék fel a közútkezelı KHT-vel a kapcsolatot annak
érdekében, hogy legyenek az önkormányzat segítségére az árkok rendbetételénél.
Setét Vilmos képviselı:
Ady Kenderesi, Radónti u., Berényi út problémái mindenki elıtt évek óta ismertek. Az
ott lakó emberek is azt gondolják, hogy nincs a csapadékvíz elvezetés végleges
megoldását szolgáló munka kivitelezésére az önkormányzatnak pénze. Az átfolyók
és árkok kitisztítását azonban szükséges lenne elvégezni. Szakmai segítség kellene
egy megfelelı lejtéső medertükör kialakítása érdekében. Ez nem kerülne sokba,
hiszen a közútfenntartó KHT egy korábbi képviselı-testületi ülésen jelen lévı
képviselıje úgy nyilatkozott és ígéretet tett arra, hogy eszközzel tudnának segíteni .
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Átereszeknél, hidaknál eltömıdések vannak, medertakarításokat el kellene végezni.
Giesz János polgármester:
A temetı tisztítását a kora tavasszal el fogják végezni és ezzel együtt a temetınél
lévı árok tisztítását is elvégzik.
Kerékpártárolót hova szeretnék elhelyezni? Meghatározta- e a Településfejlesztési
Bizottság. Tapasztalata szerint azok a hozzátartozók, akik kerékpárral mennek ki a
temetıbe, a sírhoz legközelebbi helyen letámasztják a kerékpárt. Hova helyezzék
el? A lelkészi parkoló mellé építsenek kerékpár tárolót.
Setét Vilmos képviselı:
A temetésekre kerékpárral érkezıknek lenne inkább szüksége a kerékpár tárolóra.
Giesz János polgármester:
Elfogadja Setét Vilmos észrevételét. Életszerőnek tőnik a kerékpártároló kialakítása.
A Móri Vizitársulás elnökével tárgyalt az elmúlt idıszakban, aki ígéretet tett arra,
hogy egy-egy napra ki tudnak jönni és elvégzik a tisztító munkákat.
A lakosságnak nem tetszett, ahogyan az önkormányzat dolgozói kialakították az
árkot.
Kitőzési pontokat kell megjelölni, de ennek csak akkor lesz realitása, ha elolvad a
hó.
Berényi úti árkokkal mindenképpen kell foglalkozni, mert az a környezı utcákban is
problémát jelent, ha hirtelen fog olvadni a hó.

Tóth Árpádné csákvári lakos:
A Hírmondóban megjelent egy cikk, amely az egészségügyi centrum fejlesztésérıl
szól. A háziorvosok által üzemeltetett intézmény az elmúlt négy évben nagy
fejlıdésen ment át. Az ott folyó tevékenységek a lakosság érdekeit szolgálják. Az
orvosok megtettek mindent annak érdekében, hogy a szakrendelı arculata
megújuljon és olyan egészségügyi szolgáltatásokkal bıvüljön, amely szintén
Csákvár Nagyközség lakosságát szolgálja.
Amikor az elızı testület döntött az
egészségügyi létesítmény eladásával kapcsolatban jó döntést hozott. Az orvosok
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még a baráti segítséget is igénybe vették ahhoz, hogy a lakosság szolgálatába
állítsák. Méltón viseli az egészségügyi centrum nevet. Nem biztos, hogy mindig kell
félni a felújításoktól. Ami ott látható az egy jövı kép.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az elsı osztályosok beíratásának
idıpontját
2010. április 7 és 8-ában határozata meg a bizottság. A beíratás az iskola gazdasági
irodájában lesz. Az iskola közzé teszi majd, hogy mely okmányokat vigyék
magukkal a szülık erre az alkalomra.
Medgyesi József képviselı:
Közrendrıl szólva elmondta, hogy a településen több esetben betörtek. Felhívásra
tesz javaslatot . A közrend és a közbiztonság érdekében közterület felügyelıket nem
foglalkoztató önkormányzatok részére az Igazgatási és Rendészeti Minisztérium egy
pályázatot írt ki, amelynek elnyerése esetén településıröket tudnának foglalkoztatni.
A bérüket a központi költségvetésbıl finanszíroznák.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Tavalyi évben jelent meg elıször a pályázat, melynek benyújtása folyamatos. A
foglalkoztatottak bérének 80 %-át finanszírozza az állam. Az alkalmazásnak vannak
feltételei; többek között 1 év határozott idıre alkalmazható a településır, aki nem
lehet sem közalkalmazott sem köztisztviselı. Következı ülésre beterjeszti a mőködés
és alkalmazás feltételeivel kapcsolatos tudnivalókat.
Medgyesi József képviselı:
Kérte a jegyzı asszonyt, hogy a következı képviselı-testületi ülésre terjessze a
képviselı-testület elé a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
Setét Vilmos képviselı:
Településır és közterület felügyelı államigazgatási vizsgájának kell lenni, iskolai
végzettség is feltétel. Fontos lenne a településırök alkalmazása nem csak a
betörések miatt, hanem más dolgok miatt is szükség lenne ilyen munkaerıkre a
faluban. Minden normális politikai erınek az a célja, hogy ezek a dolgok pályázati
rendszerek mőködjenek.
Németh János csákvári lakos:
Nem képviselteti magát a hivatal a Településfejlesztési Bizottság ülésén. Egy idı óta
ez nem mőködik, mi ennek az oka? Szükség lenne, hogy az üléseken jelen
legyenek. Azzal kellene kezdeni, hogy az elmúlt ülésen milyen döntéseket hoztak és
azoknak a végrehajtásáról tájékoztatót kellene tartani a hivatal részérıl.
Jegyzıkönyvek készülnek a bizottsági üléseken, de azokat senki sem hitelesíti.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Hat bizottság mőködik az önkormányzatnál mindegyik mellé biztosítja a hivatal az
adminisztrációt. Hitelesítık választása a bizottság belsı ügye. A hivatal részérıl a
bizottsági üléseken a megfelelı szakemberek (Irodavezetık) ott vannak. Úgy
gondolja, hogy minden bizottság ülésén a hivatal részérıl képviseltetik magukat.
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Setét Vilmos képviselı:
Mikor írja ki a testület a civil szervezeteknek a pályázatot, melyik bizottság készíti
elı? A költségvetés már elfogadásra került, illendı lenne vele foglalkozni.
Jutott- e valamire az ÁFÉSZ jogutódjával való tárgyalás tekintetében a Polgármester
Úr? Pyrbaum testvértelepüléssel való újbóli kapcsolatfelvétel ügyében van- e
elırelépés?
Giesz János polgármester:
A civil szervezetek részére kiírandó pályázattal kapcsolatban kérdés, hogy milyen
szervezeteket célozzanak meg, milyen feltételekkel. A költségvetés elfogadása
megtörtént. Kérte, hogy a bizottságokat, illetve a képviselı-testületet, hogy tegyenek
javaslatot.
ÁFÉSZ vezetıi ígéretet tettek arra, hogy rövidesen Csákvárra jönnek és együtt
végignézik a kérdéses üzleteket.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Döntés kérdése, hogy kiírja- e a képviselı-testület a civil pályázati alapot.
Giesz János polgármester:
Javasolja, hogy az Oktatási,- Kulturális, valamint a Pénzügyi Bizottság tegye meg
ezzel kapcsolatban a javaslatát és a március 30-án megtartásra kerülı testületi
ülésen már születhet döntés a pályázat kiírása tárgyában. Emlékezete szerint
2.000.000.- Ft van elkülönítve a képviselıi tiszteletdíjakból, amelybıl 1 millió Ft a
gyermekélelmezés céljára.
Csuta Andor képviselı:
Gyermekétkeztetésre 1.000.000.- Ft.-ot el kell különíteni.
Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítsenek az összeg meghatározásában.
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:
Az elkülönített 1.000.000.- Ft ne legyen gyermekétkeztetésre címkézve, hanem
inkább Szociálisan rászoruló gyermekek támogatása legyen az elnevezése, annak
érdekében, hogy nyári táborozás támogatására is lehessen felhasználni ezen
összegbıl az arra rászoruló gyermekeknek.
Giesz János polgármester:
Javasolja, hogy az Oktatási és Kulturális, valamint a Pénzügyi Bizottság tegyen
javaslatot a március 30-án megtartandó ülésre az összeg felosztásáról.
A képviselı-testület határozathozatal nélkül a polgármester javaslatával 14
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.
Németh János csákvári lakos:
Ki lesz március 15-én az ünnepi szónok?
Giesz János polgármester:
dr.Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet Igazgatja lesz március 15-én az ünnepi
szónok.
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Zolnai Sándor képviselı:
A Csákvári-Bodméri Hírmondóban megjelent egy felhívás komposztáló edények
kihelyezésérıl. Kérte a helyi televízió nézıit is, hogy minél többen igényeljenek
szerves hulladékok komposztálását szolgáló edényeket környezetünk megóvását
szolgálva ezzel. Meghatározott számú edényt kell igényelni ahhoz, hogy pályázatot
lehessen benyújtani.

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a képviselıtestület nyilvános ülését 18.45 órakor berekesztette.
-
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