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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat és az ülésen
jelenlévı meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fıs képviselıtestületbıl 5 fı képviselı-testületi tag jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Kérte a képviselı-testület
tagjait, hogy akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, tegye meg. Új napirendi pont
felvételére javaslat nem hangzott el.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Bokodi Szabolcs és Csillag Tibor képviselı-testületi tagokat
javasolta.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat, valamint a
jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzıkönyv hitelesítınek Bokodi
Szabolcs és Csillag Tibor képviselı-testületi tagokat megválasztotta.

Napirendi pontok:
1./ Szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylése
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények átszervezése tárgyában
állásfoglalás meghozatala
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
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3./ Döntés az intézmények energetikai – KEOP - pályázatának benyújtásáról
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Döntés a Tőzoltó szertár üres helyiségére vonatkozó bérleti kérelemrıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylése
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte Tóth Jánosné jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a napirendi ponttal
kapcsolatos tudnivalókról.
Tóth Jánosné jegyzı:
Elmondta, hogy az idei évben is lehetısége van az önkormányzatnak szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából támogatás igénylésére. Ennek keretében 2011. június 16-tól 2011.
augusztus 31-ig terjedı idıszakban legalább 45, legfeljebb azonban 55 munkanapon keresztül
biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek étkeztetését napi
egyszeri meleg étkeztetés formájában ingyenesen, vagy kedvezményesen.
Az étkeztetést Kiss László vállalkozó 500.- Ft/fı/adag áron biztosítaná.
A központi
költségvetésbıl biztosított 370.- Ft/fı támogatás összegét az önkormányzatnak kellene
kiegészíteni, amely jelentısen megterhelné az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetését.
A Humán Erıforrások Bizottsága 2011. május 12-én megtartott ülésén tárgyalta a napirendet és
javasolja, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatásra
nyújtsa be igényét az önkormányzat. Javasolja azonban, hogy a támogatást ne csak a javaslatban
felsorolt gyermekekre terjesszék ki, hanem mindazokra, akik a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek. Ennek anyagi fedezetét teremtsék meg a képújságban történı
felhívással, melyet a honlapon is tegyenek közzé. A bizottság javasolja, hogy a támogatásokat a
Csákvár Jövıjéért Közalapítvány számlájára fizessék be az adományozók.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és javasolja, hogy az önkormányzat
nyújtsa be a támogatás igénylését a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı
gyermekek közül összesen 18 gyermek nyári étkeztetésre. Az állami támogatás összegén felüli
részt pedig a költségvetési tartalék terhére biztosítsa az önkormányzat.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is javasolja, hogy a képújságon keresztül éljenek felhívással a
lakosság felé annak érdekében, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálta által javasolt 18
szociálisan rászoruló gyermek térítésmentes nyári étkeztetésének biztosítása ne jelentsen nagy
anyagi terhet az önkormányzatnak. Javasolja a bizottság, hogy az igényelhetı állami
támogatáson felüli összeget esetükben magánszemélyek, vállalkozók adományaival egészítenék
ki. Ennek érdekében javasolja a bizottság, hogy a Csákvár Jövıjéért Közalapítványon keresztül
történhessen az adományok befizetése.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén megemlítette: a
képviselık közül akik hozzá tudnak járulni a gyermekek nyári étkeztetésének költségéhez, akkor
tegyék meg, de ez nem kötelezı, méltányolható lehetıség.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megköszönte a bizottságok munkáját, jónak tartja a javaslatukat. Összefoglalójában elmondta,
hogy a támogatás elszámolása utólagosan történik, ezért az önkormányzat annyi normatívát
igényelhet, ahány gyermek ténylegesen részesült a nyári étkeztetésben. Javasolja, hogy az
önkormányzat a105.300.- Ft-ot a költségvetési tartalék terhére biztosítsa. Egyetért azzal, hogy a
képújságban tegyék közzé a lakossági felhívást. A Csákvár Jövıjéért Közalapítvány készpénz
átutalási megbízása a hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre fog állni.
Javasolja azonban, hogy az érintett szülıket értesítsék ki, kérdezzék meg, hogy kérik- e az
étkeztetést.
Tóth Jánosné jegyzı:
Elmondta, hogy még ezen a héten megkeresik a szülıket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 5 (öt) „igen” igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
166/2011. (V. 16.) határozata
a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésérıl
1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési önkormányzatok
részére a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet
alapján 2011. június 20-tól 2011. augusztus 19-ig, összesen 45 munkanapon 18 fı
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanuló gyermek részére ingyenes nyári
gyermekétkeztetést biztosít. A 9 fı részére nyújtott központi támogatás kiegészítéséhez szükséges
105.300 Ft-ot költségvetésében a költségvetési tartalék terhére biztosítja, a további 9 fı 500.Ft/nap étkezési díját 2.02.500.- Ft-ot alapítványi támogatásból fedezi.
2./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi felhívással él a
lakosság felé:
„Felhívás
A Nemzeti Erıforrás Miniszter 16/2011. (IV.29.) számú rendelete alapján a Kormány a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek nyári étkeztetéséhez az abban
résztvevık felének nyújt támogatást, gyermekenként napi 370.- Ft összegben.
Az önkormányzat a legrászorultabb 18 gyermek részére szándékozik nyári étkeztetést biztosítani.
A gyermekenkénti 22.500.- Ft csak részben áll rendelkezésünkre, ezért segítségüket kérjük.
Azon jelentkezık, akik bármilyen összeggel támogatni tudják a gyermekek nyári étkeztetését,
2011. május 31-ig megtehetik a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány 11736020-20013932 számú
számlaszámra történı befizetéssel.
Lehetıség van továbbá csekken való befizetésre is, csekket a Csákvári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélirányítójánál kérhetnek.
Amennyiben a támogatások összege engedi, további gyermekek nyári étkeztetését biztosítjuk.”
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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2./ A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények átszervezése tárgyában
állásfoglalás meghozatala
(Elıterjesztés, Fejér Megye Közgyőlése elnökének levele, határozati javaslat a
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága a május 12-én
megtartott ülésén tárgyalta a napirendi pontot.
Felkérte az ülésen jelenlévı Illés Szabolcs Humán Erıforrások Bizottsága nem képviselı külsıs
tagját, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottsági ülésen hozott javaslatról.
Illés Szabolcs Humán Erıforrások Bizottsága tagja:
A bizottság megismerte Fejér Megye Közgyőlése elnökének levelében foglaltakat, valamint „A
Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett intézmény átszervezések összefoglalása 2011”
címő anyagot annak mellékleteivel együtt.
A Humán Erıforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy
foglalt állást, hogy az elıterjesztésben lévı adatok ismeretében a tájékoztatás hiányosságára való
tekintettel egyenlıre nem tud érdemi és felelısségteljes javaslatot tenni a döntéshez, nem
támogatja az intézmények ilyen formában történı összevonását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a képviselı-testületet, hogy aki egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett intézmények átszervezésével, kézfeltartással jelezze.
Szavazás után megállapította, hogy a képviselı-testület 0 (nulla) „igen szavazattal, 5 (öt)
„tartózkodással”, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
167/2011. (V.16.) határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények átszervezésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában lévı közoktatási intézmények átszervezésének tervezetét megismerte és a
jelenlévı képviselık - 5 fı – tartózkodó szavazata alapján azzal nem ért egyet.
Határidı: 2011. május 17.
Felelıs: polgármester
3./ Döntés az intézmények energetikai – KEOP- pályázatának benyújtásáról
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság
határozatképtelenség miatt nem tartott ülést, a jelenlévık beszéltek a napirendrıl.
A polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásához szükséges energetikai audit nem áll
rendelkezésre, mivel Perneky Antal mérnök úr újabb információkat, egyeztetést tartott
szükségesnek. Az információkat megkapta, de sajnos ennek ellenére sem készült el az energetikai
audit a mai napig sem.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” címő pályázati konstrukciót (KEOP-2011-4.9.0 kódszámú) 2011.
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május 14-i hatállyal határozatlan idıre felfüggesztette. A pályázatokat május 14-ig lehetett
benyújtani, ezért az önkormányzat e konstrukció keretében a közoktatási intézményekre
vonatkozóan nem tud pályázat lehetıségével élni.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság ugyan nem volt határozatképes, de tárgyaltak a pályázatok
benyújtásáról. Elmondta, hogy csak a „Helyi hı és hőtési energiaigény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” címő pályázati konstrukció ( KEOP-2011-4.2.0
kódszámú) pályázat
benyújtására volna lehetıség. E pályázat esetében pedig a projekt tárgyát képezı épületeket
ahova az eszközbeszerzés irányul legalább „C” kategóriájú kell, hogy legyen. Ennek a feltételnek
nem felelnek meg az energetikai audittal érintett épületek, ezért e konstrukció keretében sem tud
pályázni az önkormányzat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester :
Tudni kell, hogy a feltételeknek nem felel meg az önkormányzat szinte egyetlen intézménye sem,
ezért ezzel a pályázati lehetıséggel sem tud élni. A szerzıdés nem teljesült, ezért meg kell
kifogásolni.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Gondozási Központ és Idısek Otthona főtés korszerősítése jött szóba, szerinte elıször az
épületet rendbe kell tenni, mielıtt a kazánt lecserélik. A nyílászárók rendbetételével jelentısen
csökkenne a hıveszteség. Perneky Antal úgy tájékoztatta, hogy az energetikai audit 10 évig
felhasználható lesz más pályázatok esetében.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megállapította, hogy az energetikai audit nem készült el, ezért a
szerzıdés nem teljesült. A jogi helyzet egyértelmősítése érdekében javasolja, hogy a
polgármester folytasson tárgyalásokat a Perneky Mérnöki Irodával, melynek alapján az iroda
vállalja, hogy a korábbi megállapodást kiegészítve, plusz ráfordítás nélkül frissíti az auditot a
késıbbiekre vonatkozóan egy adott pályázati kiírásnak megfelelıen.
Az önkormányzatot jelentıs érdeksérelem érte, mert az audit hiányában nem tudta benyújtani a
pályázatot.
Csillag Tibor képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a bizottság nem javasolja a számla
rendezését, mivel nem teljesült a szerzıdés.
A mostani elıírásokat ha teljesíti a mérnöki iroda, amennyiben a „C” kategória, ha szigorodik,
már nem valósak az értékek, nem lesz jó egy évig sem, aktualizálni kell. A Mérnöki Irodával
szemben esetleg lehetne élni a kötbérrel.
Tóth Jánosné jegyzı:
A pályázat benyújtásához készen volt minden. Négy nap rendelkezésre állt volna még, hogy a
pályázatot benyújtsák, ha az audit megérkezik.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A szerzıdés nem tartalmaz kötbérre vonatkozó rendelkezést. Elképzelhetınek tartja, hogy
csökkentett vállalkozói díjat fizet az önkormányzat az elkészült anyagért, mivel nem teljesült a
szerzıdésben foglalt határidıben, jelentıs érdeksérelem érte az önkormányzatot.
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A szolgáltatásnak és az ellenszolgáltatásnak egyensúlyban kell lennie. Az energetikai auditot
aktualizálni, illetve felülvizsgálni szükséges, amennyiben az épületekhez hozzáépítés történik,
vagy olyan munkák teljesülnek, amely a meglévı energetikai adatokat befolyásolják. (kazán és
nyílászáró csere stb.) Az alábbi határozatban szereplı javaslatot tette fel szavazásra.
Több hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az általa
ismertetett határozati javaslatot.

A képviselı-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
168/2011.(V.16.) határozata
KEOP energetikai pályázatról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézmények energetikai –
KEOP - pályázatának benyújtásáról készített tájékoztatót megismerte, s tudomásul vette, hogy a
KEOP-2011-4.9.0 kódszámú konstrukció keretében 2011. május 14. után nincs lehetısége
pályázatot benyújtani.
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a Perneky Mérnöki Iroda Kft. az Esterházy Iskolára és a
Mese-Vár Óvodára vonatkozó állapotrögzítı energetikai auditot a vállalt határidıre – 2011. május
5-re – nem készítette el, emiatt az önkormányzatot jelentıs érdeksérelem érte. A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az energetikai audit elkészültét követıen – a
késedelmes teljesítés okán – a vállalkozói díj csökkentett átutalásáról folytasson tárgyalást a
Perneky Mérnöki Iroda Kft-vel.
Határidı: 2011. június 3.
Felelıs: polgármester
4./ Döntés a Tőzoltó szertár üres helyiségére vonatkozó bérleti kérelemrıl
(Elıterjesztés, határozati javaslat, kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Tőzoltó szertár üresen álló szerállását szeretné bérbe venni Györök Gábor, Csákvár, Május 1.
u. 16/D szám alatti lakos gızös autómosó berendezés üzemeltetése céljából.
Szabó Mihály az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke arról tájékoztatta, hogy az egyesület az
üresen álló helyiséget rövid idın belül hasznosítani tudja, mivel mőszaki mentı gépjármővet
igényeltek és meg is fogják kapni.
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság a 2011. május 16-án megtartott rendkívüli ülésén a
határozati javaslat „B” változatát javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra, azzal hogy
elviekben támogatja a vállalkozás létesítését, azonban helyiséget biztosítani nem tud.
Csillag Tibor képviselı:
Nem különálló helyiségrıl van szó, mert ahova a vállalkozást szeretné a kérelmezı az egy térben
van. Az egyik felét a tőzoltó autó tárolására használják, a másik felében pedig eszközöket
tárolnak.
Amennyiben az egyesület megkapja az igényelt eszközöket, felszereléseket,
szükségük lesz a helyiségre.
Tudomása szerint nincs az üres helyiségben padlóösszefolyó sem, valamint a vízvételezési
lehetıség nem megoldott. Hova fog elfolyni a felhasznált víz mennyisége?
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Tóth Jánosné jegyzı:
A beruházás egy zárt kabinrendszerő gızös eljárással üzemelne. Elıírás, hogy környezetkímélı
legyen.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Amennyiben a helyiség üresen áll, javasolja hasznosítását. A fizetendı bérleti díj lehetséges,
hogy fedezné az önkormányzat által az önkéntes tőzoltóknak nyújtott támogatást részben, vagy
egészben.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a határozati javaslat „B” változatát fogadja el a képviselı-testület.
A képviselı-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
169/2011. (V.16.) határozata
a tőzoltó szertár üres helyiségére vonatkozó bérleti kérelemrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár, Kossuth u. 60. szám
alatti tőzoltószertár üresen álló szerállását Györök Gábor Csákvár, Május 1. u. 16/D. számú lakos
részére gépjármő tisztító vállalkozás céljára nem kívánja bérbe adni.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: polgármester
Tóth Jánosné jegyzı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy két db főnyírót szeretnének vásárolni, mert a meglévık
tönkre mentek. A gépek ára 125.000,- Ft+Áfa/ db.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy kérjenek 3 árajánlatot ugyanarra a típusú gépre. Az árajánlatok ismeretében lehet
dönteni a vásárlásról.
Mészáros Tamás alpolgármester:
A főnyírók típusának kiválasztásával kapcsolatban szívesen nyújt segítséget.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megköszönte az aktív részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 16.15 órakor berekesztette.
-
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