
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. október 
18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Katonáné 
   dr.Venguszt Beatrix Margit  polgármester 
   dr. Nagy István   alpolgármester 
   Mészáros Tamás   alpolgármester 
   Bokodi Szabolcs   képviselı 
   Dornyiné Eigner Ágnes  képviselı (késıbb érkezett) 
   Jankyné Kıvári Csilla  képviselı 
   Setét Vilmos    képviselı 
   dr.Szeredi Péter   képviselı 
 
Meghívottak: dr.Hanák Mária   jegyzı 
   Trimmel Anna   pénzügyi irodavezetı 
   Szendrei Györgyi   mőszaki irodavezetı 
   Nagyné John Ágnes  belsı ellenır 
   Giesz János    volt polgármester 
   Lönhárd Vilmosné    intézményvezetö 
   Faddi Péterné   intézményvezetı 
   Zolnai Sándor    
   Gál Ákosné  

Illés Szabolcs 
   Szabó Zoltánné 
   Szmolkáné Bene Ibolya 
   Major István  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülés résztvevıit, külön tisztelettel és szeretettel 
köszöntötte Giesz János volt polgármester urat, aki sajnos az alakuló ülésen 
akadályoztatása miatt nem tudott részt venni. Giesz János Polgármester Úr 12 évig 
állt vezetıként a község élén. Megköszönte ezen idıszak alatt végzett áldozatos 
munkáját, amelyet a településért vállalt. Elmondta, hogy a jelenlegi képviselı-testület  
hagyományt kíván teremteni azzal, hogy a hivatalba lépı testületi tagok 
megajándékozzák a leköszönı testület tagjait. Ismételten megköszönte áldozatos 
munkáját és átnyújtotta az ajándékot, amely egy gravírozott toll és kulcstartó. 
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy Giesz Jánost felkérte arra, hogy a Csákvári-
Bodméri Hírmondóban szíveskedjen vezetni a sportrovatot. A  Polgármester Úr a 
felkérést elfogadta. 
Személyes élményét osztotta meg a jelenlévıkkel, amikor elmondta, hogy nagyon 
büszkén vitte haza általános iskolás korában azt a  két igazgatói dicséretet, amelyet 
az iskolaigazgatótól Giesz János  úrtól kapott. Arra törekszik, hogy igazgató úr 
büszke legyen  a tanítványára.  
 
Giesz János: 
Tisztelt Polgármester Asszony! Jegyzı Asszony! Tisztelt Alpolgármester Urak, 
Képviselı-testületi tagok, Intézményvezetık, Irodavezetık, Munkatársak és leendı 
Bizottsági tagok! 



Megköszönte az elismerı szavakat. Úgy gondolja, hogy  az a munka amit 12 éven át 
végzett és amely a Polgármester Asszony és a Képviselı-testület elıtt áll; 
csapatmunka! Kívánja, hogy a testület ellıtt álló 4 év hasznos „csapatmunkával” 
teljen el. Kívánja, hogy Csákvárért, Csákvár Jövıjéért, szebbé tételéért sikeresen, 
eredményesen dolgozzanak. Ismételten gratulált Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
Polgármester Asszonynak a választáson elért szép eredményhez és kívánta, hogy 
azzal a vehemenciával, amellyel készült a polgármesteri feladatra, ugyan úgy 
folytassa és a munka eredményes legyen.  Az Alpolgármestereknek és a  Képviselı-
testület minden tagjának gratulált megválasztásához, eredményes munkát, jó erıt, 
egészséget kívánt.  A Polgármesteri Hivatal dolgozóitól, Intézményvezetıktıl kérte 
és kívánta, hogy  tudják kellıképpen szolgálni és segíteni  az új polgármester és a 
képviselı-testület munkáját. Úgy gondolja, ha ez sikerül, akkor biztos, hogy nagyon 
eredményes négy, vagy még több év áll elıttük.  
 
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı-testületi tag megérkezett az ülésre.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 fı képviselı-testületi tag jelen 
van.  
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalására. Megkérdezte, hogy 
van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. (Új napirendi pont felvételére 
javaslat nem hangzott el.) 
 
A képviselı-testület a meghívóban kiadott napirendi pontokat 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
Jegyzıkönyvhitelesítınek  dr. Szeredi Péter és Bokodi Szabolcs képviselı-testületi 
tagokat javasolta.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül,  1 tartózkodás 
mellett jegyzıkönyv hitelesítınek Bokodi Szabolcs és dr. Szeredi Péter 
képviselıt megválasztotta.  
 
 
Napirendi pont:  
 
 1./ Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 
      Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Minden képviselı-testületi tag határidıben megkapta az elıterjesztést a rendelet-
tervezetet, valamint annak mellékleteit. (Jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
Elmondta, hogy az október 12-i alakuló ülésen a Képviselı-testület módosította a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a bizottsági struktúrára vonatkozóan és három 
bizottságot hozott létre, a bizottságok mindegyike öttagú. 
A képviselı-testülettel már elızetesen egyeztettek a bizottsági tagok személyérıl is. 
A mai ülésen megválasztásra kerülnek a Pénzügyi és Jogi Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság, valamint a Humán Erıforrások Bizottságának tagjai. 
 



Megkérdezte a jelölteket, hogy  egyetértenek- e azzal, hogy megválasztásuk 
nyilvános ülésen történjen.  
 
Dr. Szeredi Péter, Csillag Tibor, Bokodi Szabolcs, Szabó Zoltánné, Gál Ákosné, 
Setét Vilmos, Dornyiné Eigner Ágnes, Major István, Zolnai Sándor, Jankyné 
Kıvári Csilla,  Szmolkáné Bene Ibolya és Illés Szabolcs mindannyian 
egybehangzóan nyilatkozták: egyetértenek azzal, hogy bizottsági 
elnökké/taggá választásuk nyilvános ülésen történjen.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester:  
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı 
Bizottsági elnökökre és tagokra tett, írásban kiadott  javaslattal kapcsolatban van- e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
Kérdés, vélemény, más javaslat nem hangzott el, ezért javaslatot tett a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság elnökére dr. Szeredi Péter képviselı-testületi tag személyében.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett  
az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

190/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Szeredi Péter 
Csákvár, Jókai u. 37. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester:  
Javaslatot tett a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjára Csillag Tibor képviselı-testületi 
tag személyében.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

191/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csillag Tibor 
Csákvár, Gánti u. 93. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot  a Pénzügyi  és 
Jogi Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester:  
Javaslatot tett a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjára  Bokodi Szabolcs képviselı-
testületi tag személyében.  
 
 
 
 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett  
az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

192/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bokodi Szabolcs 
Csákvár, Ostrom u. 11. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a Pénzügyi  
és JogiBizottság tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester:  
Javaslatot tett a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjára Szabó Zoltánné  nem képviselı-
testületi tag személyében.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

193/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szabó Zoltánné. 
Csákvár, Ostrom u. 4. szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot a 
Pénzügyiés Jogi  Bizottság külsıs tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Polgármester:  
Javaslatot tett a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjára Gál Ákosné nem képviselı-
testületi tag személyében.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

194/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Gál Ákosné  
Csákvár, Gánti u. 24. szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot a Pénzügyi 
és Jogi Bizottság külsıs tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása után javaslatot 
tett a Településfejlesztési Bizottság elnökére Csillag Tibor képviselı-testületi tag 
személyében. 
 
 
 
 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

195/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csillag Tibor 
Csákvár, Gánti u. 93. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a 
Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Településfejlesztési Bizottság tagjára Setét Vilmos képviselı-
testületi tag személyében. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

196/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Setét Vilmos 
Csákvár, Ady E. u. 28. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a 
Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Településfejlesztési Bizottság tagjára Dornyiné Eigner Ágnes 
képviselı-testületi tag személyében. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

197/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dornyiné Eigner 
Ágnes Csákvár, Kálvária u. 77. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a 
Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Településfejlesztési Bizottság tagjára Major István nem képviselı-
testületi tag személyében. 
 
 
 
 
 



A képviselı-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

198/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Major István 
Csákvár, Kálvin u. 2/2 szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot a 
Településfejlesztési Bizottság külsıs tagjának megválasztotta.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Településfejlesztési Bizottság tagjára Zolnai Sándor nem képviselı-
testületi tag személyében. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

199/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Zolnai Sándor 
Csákvár, Damjanich u. 1/a szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot a 
Településfejlesztési Bizottság külsıs tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása után 
javaslatot tett a Humán Erıforrások Bizottsága elnökének és tagjainak 
megválasztására. A bizottság elnökének  Jankyné Kıvári Csilla képviselı-testületi 
tagot javasolta.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

200/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Jankyné Kıvári 
Csilla Csákvár, Rákóczi u. 26. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a 
Humán Erıforrások Bizottsága elnökének megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Humán Erıforrások Bizottsága tagjára Dornyiné Eigner Ágnes 
képviselı-testületi tag személyében. 
 
 
 



A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

201/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Dornyiné Eigner 
Ágnes Csákvár, Kálvária u. 77. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a 
Humán Erıforrások Bizottsága tagjának megválasztotta.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Humán Erıforrások Bizottsága tagjára Bokodi Szabolcs képviselı-
testületi tag személyében. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

202/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Bokodi Szabolcs 
Csákvár, Ostrom u. 11. szám alatti lakos képviselı-testületi tagot a Humán 
Erıforrások Bizottsága tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Humán Erıforrások Bizottsága tagjára Szmolkáné Bene Ibolya nem 
képviselı-testületi tag személyében. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

203/2010. (X. 18.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Szmolkáné Bene 
Ibolya Csákvár, Szilárd Gy. u. 2. szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot 
a Humán Erıforrások Bizottsága külsıs tagjának megválasztotta.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javaslatot tett a Humán Erıforrások Bizottsága tagjára Illés Szabolcs nem képviselı-
testületi tag személyében. 
 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 



 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
204/2010. (X. 18.) számú határozata  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Illés Szabolcs 
Csákvár, Dózsa Gy. u. 1/b. szám alatti lakos nem képviselı-testületi tagot a 
Humán Erıforrások Bizottsága külsıs tagjának megválasztotta.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte a bizottsági tagokat, hogy felállva mondják utána az eskü szövegét.  
 
(A bizottsági tagok a polgármester elımondásával letették az alábbi esküt:) 
 
„Én ………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek. Az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra 
jutott titkot megırzöm. A Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat Fejér 
Megye Csákvár Nagyközség fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
( Isten engem úgy segéljen!)” 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte a képviselı-testületi tagokat, hogy  a bizottságok feladat és 
hatáskörével kapcsolatban van- e valakinek kérdése, javaslat? 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
A Bizottságok feladat- és hatáskörével kapcsolatban az alábbi kiegészítést, illetve 
észrevételt tette:  
Pénzügyi és Jogi Bizottság esetében a 3./ pontot az alábbiak szerint javasolja 
módosítani:  
„3/ Vizsgálja és ellenırzi a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.” 
9./ pont  esetében kiegészítést javasolt: 
„9/ Nyilvántartja és ellenırzi a polgármester és a képviselık vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítését Ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban 
jogszabályban elıírt   feladatokat.” 
Javasolja kiegészíteni:  
Gazdasági program véleményezése, költségvetési koncepció véleményezése, 
pénzmaradvány felhasználás, helyi adó bevételekkel kapcsolatos tájékoztatás, 
önkormányzati intézmény alapítása és megszőntetése, önkormányzati  
vagyongazdálkodást érintı feladatok és szerzıdés-tervezetek jóváhagyása. 
Mivel kevés a bizottság és sok a feladat van- e arra lehetıség, hogy a belsı ellenır 
munkatervét véleményezze és adott esetben célirányos vizsgálatokat 
kezdeményezzen ezen bizottság, ha ennek nincs jogi akadálya akkor szeretné, ha 
beépítésre kerülne. 
 
Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Elmondta, hogy az Önkormányzati törvény értelmében a képviselı-testület hagyja 
jóvá az önkormányzat éves belsı ellenırzési tervét, valamint az ellenırzésekrıl 



készült éves beszámolót. A belsı ellenırzési tervet és az ellenırzésekrıl készült 
éves beszámolót  a  korábbi idıszakban is megvitatta a  Pénzügyi Bizottság. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
A Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörénél a 8./ pontban foglaltakat a 
bizottság esetében nem tartaná szükségszerőnek, inkább a Humán Erıforrások 
Bizottságához rendelné. Véleménye szerint akár a  Polgármester Asszony 
hatáskörébe is tartozhatna, hogy munkahelyteremtés céljából megkeresi a 
gazdálkodó szervezeteket.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Bárki javaslatot tehet arra, hogy munkahelyteremtés céljából megkeressen 
gazdálkodó személyeket, szervezeteket. A velük folytatott tárgyalásról, pedig 
tájékoztatást ad a testületnek, ez természetes. Eddig ezeket a feladatokat a 
Településfejlesztési Bizottság látta el és nem a Humán Erıforrások Bizottsága. 
Javasolja, hogy ezen ne változtassanak.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A 9./ pontban az  olcsóbb szó helyett a „hatékonyabb” szót javasolja.  
A 10./ pontnál  az utolsó mondat (Továbbá javaslatot tesz hiányszakma 
letelepítésére.) véleménye szerint értelmezhetetlen. Javasolja törölni.  
A 13./ pont utolsó szava után javasolja a „felkéri” szóval kiegészíteni a mondatot.  
A Humán Erıforrások Bizottsága feladat és hatáskörének 8./ pontjával kapcsolatban 
az alábbi észrevételt tette:  Véleménye szerint ez a pont inkább a 
Településfejlesztési Bizottsághoz tartozna. 
Kérdéses számára, hogy a  13./ és 15./ pont a Bizottság feladat- és  hatásköre- e 
szükséges- e itt szerepeltetni.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A felvetésre javasolja, hogy ezen pontot építsék be a Településfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe is. A Humán Erıforrások Bizottságánál pedig maradjon meg ezen pont, 
mivel e bizottsághoz tartozik a turizmussal kapcsolatos feladat.  
 
 
Bokodi Szabolcs képviselı.  
Javasolja, hogy a  képviselı-testület utalja a Humán Erıforrások Bizottsága 
Hatáskörébe a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmek elbírálását, a támogatások odaítélését.  
Javasolja továbbá, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága hagyja jóvá a közoktatási, 
szociális és kulturális intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, valamint a 
nevelési és pedagógiai programot.  
A bizottságok feladat és hatáskörét javasolja  úgy csoportosítani, hogy  külön 
szerepeljenek az általános feladatok és külön  azok, amelyekben a bizottságok 
átruházott hatáskörben   döntenek.  
 
Jankyné Kıvári Csilla  képviselı: 
Eddig az Oktatási és Kulturális Bizottság hatásköre volt a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatokra beérkezett kérelmek elızetes véleményezése,  



illetve a bizottság javaslatot tett a támogatottakra és felállította a sorrendet. A 
képviselı-testület általában jóváhagyta a bizottság javaslatát.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Véleménye szerint a bizottság hatáskörébe lehetne utalni a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálását.  A képviselı-
testületnek pedig a bizottság elnöke beszámolna a döntésrıl. Az átruházott 
hatáskörökkel egyébként is egyetért.  A közoktatási és szociális intézmények 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint a pedagógiai programot javasolja, 
hogy továbbra is a bizottság véleményezze, de a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a 
képviselı-testület, mint az intézmények fenntartója hagyja jóvá.  
Megköszönte az észrevételeket, javaslatokat, módosító indítványokat.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A Humán Erıforrások Bizottsága 6./ és 9./ pontjában foglaltakkal kapcsolatban 
elmondta, hogy neki, mint alpolgármesternek ezen pontokban megfogalmazott 
feladatokat javasolta  az alakuló ülésen a Polgármester Asszony, melyeket majd az 
SZMSZ-ben is rögzíteni javasolt. Úgy véli, hogy ezen pontokat ki kellene egészíteni 
azzal, hogy az e feladattal megbízott alpolgármesterrel együtt.  
A 7./ pontnál javasolja, hogy Csákvár Település Díszpolgára díjra érkezett 
javaslatokat is elızetesen tárgyalja ezen bizottság. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A maga részérıl az a javaslata, hogy a bizottság véleményezze az összes 
önkormányzat által alapított kitüntetı címekre beérkezett javaslatot. 
Az észrevétellel kapcsolatban javasolta, hogy a 6.) és a 9.) pontot vegyék ki  a 
bizottsági feladatkörbıl. A 8./ feladatkör pedig párhuzamos lesz a 
Településfejlesztési Bizottság feladatkörével.  
A 4./ pont kiegészülne azzal, hogy véleményezze a házirendet, nevelési és a 
pedagógiai programot.  
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı: 
A 6.) és 9.) pont esetében javasolja, hogy a pontot ne vegyék ki, csak egészüljön ki 
azzal, hogy az alpolgármesterrel együttmőködve.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ezen bizottságnak nagyon nagy lett a feladat- és hatásköre, ezért úgy gondolja, hogy 
tehermentesíteni kellene.  Egy személyben  hatékonyabban lehetne kapcsolatot 
tartani a szervezetekkel.  
Az alpolgármesterek feladat megosztásánál a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban a módosítás során legyenek szabályozva ezen pontok. 
 
Csillag Tibor képviselı:  
Véleménye szerint egyértelmő, hogy a 8./ pont a Településfejlesztési Bizottsághoz 
kerüljön.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Humán Erıforrások Bizottsága által kidolgozott  falusi és egyéb turizmus 
fejlesztésére vonatkozó javaslatot véleményezi a Településfejlesztési Bizottság.  



 
Major István Településfejlesztési Bizottság külsıs tagja: 
A Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörének bıvítésére irányuló  
javaslatot a Polgármester Asszonynak megküldte írásban. (Írásban benyújtott 
javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
Kérte, hogy az abban leírtakat vegye figyelembe a Tisztelt Képviselı-testület. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ezen az ülésen  sok javaslat érkezett szóban és írásban is. Az a javaslata, hogy az 
elhangzott indítványokat foglalják össze.  
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság  hatáskörébe  van jelenleg utalva a polgármester és a 
képviselık vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése. Eddig az Ügyrendi 
és Jogi Bizottság  vizsgálta ezen vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését. 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak csak képviselı tagjai lehettek. A Pénzügyi és Jogi 
Bizottságnak vannak külsıs tagjai is, akik nem végezhetik e feladatot.  Az adó 
felvetésekre reagálva elmondta, hogy konkrét hatósági ügyet a képviselı-testület 
nem tárgyalhat. A korábbi idıszakban a képviselı-testület általános tájékoztatást 
kapott írásban az adóbevételek és kintlévıségek alakulásáról.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Amikor az adóval kapcsolatos dolgot említette, nem egyedi ügyekre gondolt, hanem 
az adóbevételekkel, kintlévıségekkel kapcsolatos tájékoztatásra. 
Javasolja, hogy a Pénzügyi és  Jogi Bizottság képviselı tagjaiból  esetenként ad hoc 
bizottságot hozzanak létre, amikor  ilyen jellegő bizottsági munkára lesz szükség. 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
A jövı héten már bizottsági üléseket kell tartani, ezért  javasolja, hogy a feladat- és 
hatáskör tekintetében a mai ülésen az elıterjesztés alapján hozzon döntést a 
képviselı-testület.  
Mindhárom bizottság a jövı héten megtartásra kerülı ülésén tárgyalja meg a saját 
feladat- és hatáskörét, a mai ülésen és a bizottsági ülésen javasolt módosításokkal  
együtt az október 28.-i ülésre készüljön el az egyes bizottságok feladat- és hatásköre 
úgy, hogy a módosítások már legyenek beledolgozva.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az elhangzott javaslatokat, kiegészítéseket, pontosításokat jónak tartja.  A 
bizottságok feladat- és hatáskörét érintı módosításokat már a bizottsági ülésre 
megküldött anyag tartalmazni fogja.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot is felül kell vizsgálni, esetleg a következı 
ülésre azt is be lehetne terjeszteni.  
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
Elmondta, hogy  a Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálatára a jogszabály 
6 hónapot  biztosít a képviselı-testület részére. Tájékoztatta a képviselı-testületet, 
hogy  a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal  az SZMSZ felülvizsgálatával 
kapcsolatban  útmutatást fog küldeni, amelyet célszerő figyelembe venni. 



 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több javaslat, módosító indítvány, illetve a jegyzı részérıl törvényességi 
észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosításáról  szóló rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 
10/2010. (X. 19.) számú 

rendelete  
 

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007 (I.10.) rendelet 
módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy van- e valakinek bejelentése.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı: 
Javasolta, hogy a képviselı-testület köszönje meg a szüreti felvonulás 
megszervezésében, lebonyolításában résztvevıknek az önfeláldozó munkáját. A 
képviselı-testület ülésérıl szóló összefoglalóban fejezzék ki köszönetüket. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Pyrbaum testvértelepülésrıl október 25-én 38 fı 
fog érkezni településünkre.  Este 6 órakor lesz egy vacsora Kiss László vállalkozónál. 
Ezen alkalomra minden képviselı-testületi tagot  vár.  
Tekintettel arra, hogy a reprezentációs keret kimerülıben van, ezért a képviselık a 
vacsorát önköltségi áron térítsék meg. (1.000.- Ft/fı) 
 
A Polgármester Asszony elmondta, hogy hétfın a Humán Erıforrások Bizottsága, 
kedden a Településfejlesztési Bizottság, szerdán a Pénzügyi és Jogi Bizottság tart 
ülést.   
 
Trimmel Anna Pénzügyi Iroda vezetıje: 
Elmondta, hogy  a bodméri képviselı-testület szerdai napon ülésezik. Az ülések ½ 4 
órakor  kezdıdnek. A Jegyzı Asszony és az Irodavezetık mindegyike részt vesz a 
bodméri testületi üléseken.  A bizottsági ülések napjait esetleg fel kellene cserélni 
annak érdekében, hogy azon részt tudjanak venni. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A bizottsági ülések kezdı idıpontját du. 5 órában javasolja meghatározni.  
 
 
 
 



Mészáros Tamás alpolgármester:  
Javasolta, hogy egy korábbi idıpontra tegyék át a bizottsági ülések kezdetét, ugyanis  
8 órai munka után, már fáradékonyak az emberek,  a koncentráltság lassulhat.  
 
Szabó Zoltánné Pénzügyi és Jogi Bizottság külsıs tagja: 
Véleménye szerint szerencsésebb volna, ha du. 5 óra körül kezdıdhetnének a 
bizottsági ülések, mert a korábbi kezdést nem biztos, hogy a  munkahelyen jó néven 
veszik.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Ha a bizottsági tagok részérıl nincs akadálya annak, hogy  5 órakor kezdıdjenek az 
ülések, akkor  a maga részérıl elfogadható, hiszen az önkormányzatnak sem 
érdeke, hogy munkaidıt váltson meg.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
Kedden  du. 5 órai kezdettel javasolja a Településfejlesztési Bizottsági ülést 
összehívni.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke: 
Szerdán du. 4 órai kezdettel javasolja  a Humán Erıforrások Bizottságát összehívni.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
Csütörtökön szeretné összehívni a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjait egy informális 
jellegő beszélgetésre.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ahhoz, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság is kellı tájékoztatást kapjon, ezért 
javasolja, hogy az elıterjesztési határidıt csütörtökre, vagy péntekre tegyék. A 
Pénzügyi és Jogi Bizottság megszabja a pénzügyi és a jogi kereteket, aztán mehet a 
Településfejlesztési Bizottság elé, hogy mire van pénz.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A két másik bizottságnak a javaslatait a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak meg kell 
tárgyalni. A testületi anyaggal együtt kerüljön megküldésre a bizottsági üléseken 
tárgyalt napirendekkel kapcsolatban tett bizottsági javaslat is. Amennyiben ez így 
mőködik, akkor hatékony munka folyhat.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Elıfordulhat az is, hogy  egy lakossági beadványt, csak a következı hónapban 
tárgyalnak bizottsági, illetve testületi ülésen. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
Javasolja a jelenlévıknek, hogy gondolják át a bizottsági ülések sorrendjét. 
Véleménye szerint a legtöbb dolog a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén kerül 
elıterjesztésre, ezért ezen bizottság tárgyaljon utoljára. 
Pénteki napon már menjen ki a következı hét csütörtöki testületi ülés anyaga, amely 
már tartalmazza a bizottsági javaslatokat is.  
 
 
 



 
Major István Településfejlesztési Bizottság tagja: 
Jónak tartja ezt a javaslatot, mert ha a bizottsági ülésen olyan tisztázatlan kérdés 
kerül sor, amelyet a testületi ülés elıtt még meg kell tárgyalni, akkor van rá 
lehetıség. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A bodméri testületi üléssel sem ütközik a bizottsági ülések idıpontja?  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hétfı, kedd, szerdai napokon lennének a bizottsági ülések, amelyekre elızı héten 
csütörtök legyen az elıterjesztési határidı. Az állampolgári kérelmek, ha a két  ülés 
között érkeznek, akkor azt már a következı bizottsági ülésen, illetve testületi ülésen 
tárgyalják majd. Gyakorlatilag kéthetente lesznek elıterjesztések. Mindenképpen 
szükségesnek tartja, hogy legyen elıterjesztési határidı, ha komoly bizottsági 
munkát szeretnének végezni. Célja, hogy  bizottsági üléseken kerüljön sor a 
részletes tárgyalásra. Megalapozott döntések kerüljenek a testület elé, ezért az 
elıterjesztési határidıt pénteki napra javasolja meghatározni. Amennyiben a 
képviselı-testület az elmondottakkal egyetért, akkor a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosítását is ennek megfelelıen lehet elıterjeszteni a soron következı 
ülésre.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi Iroda vezetıje: 
Az elkövetkezı idıszakban biztosan lesznek rendkívüli dolgok is, de ha munkarend 
szerint haladnak, akkor biztosan meg lehet mindent csinálni. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Úgy képzelte el, hogy a bizottsági elıterjesztési határidı egyben a képviselı-testületi 
elıterjesztési határidı is.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Megkérdezte, hogy a képviselı-testület éves munkatervét megkaphatnák- e a 
testületi tagok. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Nincs akadálya annak, a következı ülésre megkapják  a testület tagjai.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Megkérdezte a rendkívüli ülésen jelenlévı Giesz Jánost, hogy a Móric-majori bekötı 
út rendbetételével kapcsolatos tárgyalások milyen stádiumban vannak? 
 
Giesz János: 
A Móric-majori bekötı út sem Csákvár Nagyközség Önkormányzatának, sem pedig a 
Csákvári Rt-nek nincs a kezelésében, ilyen értelemben nincs kötelezettsége rendbe 
tenni az utat. Másrészrıl természetesen kötelezettsége, hiszen csákvári lakosok 
élnek ott,  az Rt-nek pedig a dolgozói használják az utat.  Az Rt igazgatójával történt 
tárgyalás, amennyiben a vagyonkezelıt megkeresi az önkormányzat, akkor az Rt- is  
valamennyi összeggel  hajlandó hozzájárulni az út rendbetételéhez. Az állam  
tulajdonában van az út.  
 



Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A programjában szerepelt, hogy Móric-majorban legyen rendbe téve az út, legyen 
vezetékes ivóvíz és közvilágítás.  A Fejérvíz képviselıjével már találkozott, akinek 
jelezte a problémát. A beszélgetés során felmerült, hogy esetleg egy helyi vízmővet 
lehetne telepíteni amely olcsóbb lenne, mint a vezetékrendszer kiépítése. Az e-ont a 
mai napon hívta fel arra, hogy adjanak árajánlatot a közvilágítási lámpákra. A Móric 
majori út közút, amely  a Magyar Állam kezelésében van. A Közútkezelıhöz el kell 
menni tárgyalni annak érdekében, hogy a jövı évi költségvetésükben  
szerepeltessék ezen út rendbetételét is.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Felkérte Giesz János volt polgármester urat, hogy egy rövid összefoglalót írjon a 
Csákvári-Bodméri Hírmondóba a Móric-majori úttal kapcsolatos tárgyalások 
eredményérıl.  
 
Giesz János volt polgármester:  
Ígéretet tett arra, hogy a cikket megírja az újságba. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Megkérdezte, hogy mikor  melyik bizottság tart ülést a testületi ülést megelızıen? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hétfın a Településfejlesztési Bizottság, kedden a Pénzügyi és Jogi Bizottság, 
szerdán pedig a Humán Erıforrások Bizottsága tartja az ülését. Ugyan ezen a héten 
csütörtökön testületi ülés lesz. 
A következı bizottsági ülések idıpontja pedig már az SZMSZ-ben rögzítettek szerint 
kerül összehívásra. 
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a képviselı-
testület rendkívüli ülését berekesztette, egyben október 28-ra összehívta a képviselı-
testület rendes nyilvános ülését.  
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