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                   Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. október 30-i nyilvános, valamint november 7-i rendkívüli nyilvá-
nos ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. október 30-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta: 
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Elfogadta a „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesz-
tése” című, KDOP-4.1.1./E-11-2011-0023 azonosítószámú pályázat 
kivitelezési munkáival összefüggésben a nyílt közbeszerzési eljárást 
megindító felhívást.
● Felhatalmazta a polgármestert a Csákvár, 2442 hrsz-ú (Vásártér), legelő 
művelési ágú, 1 ha 4339 m2 területű zártkerti ingatlan értékesítésére 
vonatkozóan – 2 millió Ft vételárat tartalmazó - adásvételi szerződés 
aláírására, valamint a Csákvár, Paulini Béla utcai út megjelölésű ingatla-
non a Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8083 Csákvár, 
Paulini B. u. 11.) beruházásban megvalósítandó szilárd burkolatú út kia-
lakításával összefüggésben településrendezési szerződés aláírására.
● A Képviselő-testület - áttekintve az önkormányzat és intézményei          
pénzügyi helyzetét - határozatot hozott 20 millió forint adósságmegújító 
működési célú hitel felvételéről a számlavezető pénzintézettől, valamit 
a hitelfelvételhez szükséges Kormány hozzájárulás iránti kérelem be-
nyújtásáról. Döntött arról is, hogy 2013. január 1-től 20 millió forint 
folyószámla hitelkeret biztosítását kéri a számlavezető pénzintézettől.
● Elfogadta Hermán József Csákvár, Kenderesi u. 20. szám alatti lakos ál-
tal benyújtott bérleti pályázatot a Csákvár, Szabadság tér 3. szám alatti 
ingatlan bérbevételére.
● Felkérte a hivatalt, hogy a Szent István utcai önkormányzati bérlakások, 
valamint a Szabadság tér 3. szám alatti ingatlan hasznosításának folyama-
tos pályáztatásáról gondoskodjon. 
● Felhatalmazta a polgármestert a Móri Flóra Bt. (8060 Mór, Kórház u. 
26.) bérleti díj tartozásának rendezéséről szóló megállapodás aláírására.
● Megtárgyalta a település köztisztasági helyzetéről szóló beszámolót és 
azt elfogadta.
● Megismerte a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület tevékenységéről 
szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatást. Köszönetét fejezte ki az egyesü-
let tagjainak áldozatos munkájukért, mellyel Csákvár történelmi és kul-
turális örökségének megőrzésén fáradoznak.  
● Megtárgyalta a települési infrastruktúra ellátottsága helyzetéről szóló 
tájékoztatót, mellyel kapcsolatban a hivatalt több intézkedés megtételére 
kérte fel. 
● Hozzájárulását adta ahhoz, hogy Balázs Ferenc Csákvár, Tamási Áron u. 
1. szám alatti lakos a Dózsa Gy. u. végén található üdvözlőtábla kivilágí-
tását kiépítse. A bekerülési költség teljes egészében kérelmezőt terheli. 
● Megtárgyalta az önkormányzat, valamint az állam tulajdonában lévő 
utak forgalomszabályozási helyzetének felülvizsgálatáról szóló beszá-
molót és elfogadta annak tartalmát. Elrendelte a ferde közlekedési táb-
lák helyreállításának elvégzését, továbbá árajánlat kérését a közlekedési 
táblák festésére.
● Megtárgyalta a Kábelsat 2000 Kft. (8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 
63.) ügyvezetője, Czövek György kérelmét az önkormányzat és a társaság 
között fennálló szerződés módosítására vonatkozóan. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerzős módosítást aláírására.
● Szándéknyilatkozatot fogadott el a Csákvár és Környéke Önkormányzati 
Társulás megalakítására vonatkozóan, mely társulás egyebek mellett a 
következő feladatok ellátását biztosítja 2013. január 1-től: településüze-
meltetési feladatok, belső ellenőrzés, birtokvédelem, védőnői szolgálat, 
házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok, orvosi ügy-
elet, sport és turisztikai feladatok, közös közmunkaprogram, pályázatírás, 
pályázatfigyelés, közös programszervezés, közösségellenes magatartások 
szankcionálása, stb.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzati társulás létre-
hozásának előkészítésére szerződést kössön.
● A Tersztyánszky Ödön Sportközpont vezetője, Wilmek Ferenc kérelemé-
nek helyt adva engedélyezte, hogy az intézmény 2012. december 22-től 
2013. január 2-ig zárva tartson. 
● A Képviselő-testület a Sportintézmény büféje bérleti szerződésének 
módosítását határozta el, s felhatalmazta Wilmek Ferenc ügyvezetőt a 

Csákvári Önkormányzat beszámolója szerződés módosításának aláírására azzal, hogy továbbra is a Csákvári 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. hasznosítja a büfé 
helyiséget.  
● Megismerte a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. nevelési évre 
szóló munkatervét, valamint a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 
2012/2013-as tanvére szóló munkatervét, az abban foglaltakkal egyet-
értett.
● A Képviselő-testület a 2012. szeptember 25-i szándéknyilatkozatát 
megerősítve döntött arról, hogy a 2013. tanévtől kezdődően is tovább 
gondoskodik a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola működtetéséről.

A képviselő-testület 2012. október 30-i nyilvános ülésén a következő 
rendeleteket alkotta:
● Elfogadta „a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról” 
szóló 23/2012. (XI.12.) önkormányzati rendeletet, amelyben rögzítette 
magatartásokat, tényállásokat, amelyeket vagy tiltottá, vagy közösség-
ellenessé nyilvánított, s melyekért akár százötvenezer forintig terjedő      
pénzbírság szabható ki.
● Elfogadta „az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adomá-
nyozásuk rendjéről” szóló 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását tartalmazó 24/2012. (XI. 12.) önkormányzati rendeletet, mely 
szerint „Csákvárért Oklevél” adományozható azoknak a személyeknek, 
csoportoknak, akik Csákvár jó hírének öregbítéséért, a helyi kulturális, 
egészségügyi – és sportéletben történő eredményes részvételért, a helyi 
rendészeti tevékenységben történő közreműködésért tevékenységükkel 
kiemelkedő érdemeket szereztek.
Évente legfeljebb 4 oklevél adományozható. „Csákvárért Oklevél” 
kitüntető címre minden év február 15-ig tehető javaslat, a kitüntetést a 
polgármester adja át a március 15-i ünnepségen.

A képviselő-testület 2012. november 7-i rendkívüli nyilvános ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
● Felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Perneky 
Mérnöki Iroda Kft. képviseletében eljáró Perneky Antallal a 2012. évben 
elkészített energetikai audit dátumának 3 éven át történő aktualizálására 
annak érdekében, hogy az audit 3 évig energetikai pályázat benyújtására 
alkalmas legyen. Amennyiben Perneky Antallal a tárgyalás eredményre 
vezet, úgy részére az auditért járó összeg kifizethető.
● Döntött a „Közszolgáltatási szerződés, települési szilárd (kommunális) 
hulladék begyűjtésére és ártalmatlanítás helyére történő elszállítására, 
kezelésére Csákvár Nagyközség közigazgatási területén szolgáltatási 
koncesszió keretében” tárgyú, közszolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert Petri Ákos (1043 Budapest, Munkásotthon u.58.) hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadóval a bonyolításra vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére.
● Felkérte a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriumát, hogy az 
ÚMVP keretében meghirdetésre kerülő „Falumegújítás-és fejlesztés” 
jogcím 2. célterületét érintő pályázatot nyújtson be a Petőfi utca - Vajda 
János utca kereszteződésében lévő közterület parkosítására.

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a „FLORI-
ANA” Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkormányzat hon-
lapján megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampol-
gár részt vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2012. 
december 18-án 15.00 órai kezdettel tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kíván
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
és Bodmér Község Önkormányzata
Polgármasteri Hivatala
és Képviselő-testülete



Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
október 1-én Hegyessy Hunor az Ostrom utcába.
október 8-án Kulcsár Zorka a Béke utcába.
október 21-én Béka Veronika a Nimród utcába.
október 22-én Farkas Bíborka Napsugár a Gánti 
utcába.
október 25-én Schäffer Marcell a Parksorba.

Isten hozta a kIs jövevényeket CsÁkvÁRon!

Polgármesteri hivatal tájékoztatói
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DECEMBEri orvosi üGyElEt
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
3. 10.  17. 19.     dr. Wiesler Ferenc
7. 8. 9. 14. 15. 16. 20. 21. 22. 23. 28.  dr. Nagy István
4. 11. 18. 24. 25. 26.   dr. Kovács László
1. 2. 5. 12. 27.                         dr. Zsigmond László
6. 13. 29. 30. 31. jan. 1.                                              dr. Gerstner Péter

hÁZassÁGKÖtÉsEK
Vass Edit és Gönczi József 2012.okt. 27-én kötött házasságot.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Bodméri Önkormányzat beszámolója
                   Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2012. október 31.-én megtartott üléséről.
Napirendek:
1. Tájékoztató a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás helyzetéről. 
2012. augusztusában Bicske javaslatára a Tanács elhatározta a Társulás 
megszűnését, jogutód nélkül. Mivel a megszűnéssel kapcsolatban na-
gyon sok volt a bizonytalanság és a megválaszolatlan kérdés a Szekercés 
Ügyvédi Iroda lett megbízva ezek tisztázásával. Az Elnök Úr is több helyről 
kért állásfoglalást, de még mindig nem teljesen egyértelműek a dolgok. 
Ami biztos hogy a Társulás 2012. dec. 31.-ével megszűnik ami pedig 
tény, hogy vannak feladatok melyeknek ellátása társulásban sokkal gaz-
daságosabb.
2. Csákvár és Környéke Többcélú Társulás létrehozása.  Katonáné Dr. 
Venguszt Beatrix Polgármester Asszony adott tájékoztatást a körvonala-
zódó Társulás létrejöttéről amelyben előre láthatóan 8 település vesz rész 
többek között Bodmér is. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, 
hogy a megalakuló Társulással kapcsolatos feladatok ellátásában vegyen 
részt. 
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról.  A faluház teljes egészének tisztasági 
meszelése és az azt követő nagytakarítása közcélú foglalkoztatottak bevo-
násával megtörtént. A polgármester a katasztrófa védelmi igazgatóság 
munkatársaival bejárta a települést. A vízelvezető árkok ellenőrzése során 
kifogásolták, hogy főleg a Vasvári Pál utcában az ingatlanok bejáratainál 
az átereszek nem működnek, az árokban és az útpadkára lerakodott iszap 
akadályozza a víz folyását. Felhívták a figyelmet hogy, az ingatlan előtti 
árok és áteresz tisztítása, karbantartása az ingatlan tulajdonos feladta 
és kötelessége, melynek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után! A szabálysértési eljárás lefolytatása a jövőben átkerül a járási hi-
vatalokhoz ahol feltehetően az ilyen esetekben nem lesznek annyira 
elnézőek mint a helyi Önkormányzat. Mindezek után érthetetlen né- 
hány ingatlan tulajdonos reakciója amikor az általuk elmulasztott munkát 
közcélú foglalkoztatottakkal  próbáljuk megoldani, hogy a víz inkább az 
árokban és ne az út szélén álljon, tökre téve annak állagát.
4. A tiltott közösség ellenes magatartások szabályozásáról szóló helyi 
rendelet megalkotása. A Képviselő-testület 2012. szeptemberi ülésén 
döntött a rendelet-tervezet társadalmi vitára történő bocsátásáról. En-
nek megfelelően a tervezet felkerült a település honlapjára. A vélemé-
nyezésre rendelkezésre álló időben észrevétel, javaslat a lakosság részéről 
nem érkezett. A képviselő testület a megalkotott rendeletet elfogadta. 
Rendeletek felülvizsgálata.
A Képviselő-testület módosította a 
a, A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
b, A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
c, Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rende-
leteit.
5. Tájékoztató a község köztisztasági helyzetéről. Összességében a 
település tiszta és rendezett. Visszatérő probléma, hogy néhány, főleg 
nem helyben lakó ingatlantulajdonos csak többszöri felszólításra haj-
landó rendbe tenni ingatlanát.
 A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők 
a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben valamint a település 
honlapján. A testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő ál-
lampolgárt hívunk és várunk. A soron következő ülés 2012. december 
12-én 15 óra 30 perc.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

inGatlanPÁlyÁZatoK MunKahEly-       
tErEMtÉsi És sZoCiÁlis CÉloKra   

Csákvár képviselő-testülete az október végi ülésen több, önkormányzati 
ingatlangazdálkodással kapcsolatos napirendet tárgyalt. A meglévő ön-
kormányzati ingatlanok minél hatékonyabb hasznosítását tűzte ki célul a 
képviselő-testület. Elsődleges célunk a vagyonmegtartás, és értékesítésre 
csak kivételes esetben került sor eddig a ciklus folyamán. Preferáljuk a 
bérleti konstrukciókat, hiszen ez plusz bevételt jelent az önkormányzat-
nak. Legfőbb feladatunk, hogy próbáljunk teret adni induló, illetve már 
működő vállalkozások számára annak érdekében, hogy munkahelyeket 
teremthessenek Csákváron. Célunk továbbá, hogy az egyre több nehéz 
sorsú állampolgár megélhetéséhez önkormányzati földek szociális célú 
bérbe adásával tudjunk segítséget nyújtani. 
Az önkormányzatnál szigorúan betartott pályáztatási rendszer érvé-
nyesül. Minden ingatlan bérleti, hasznosítási, értékesítési pályázat több 
fórumon – plakátokon, honlapon, képújságban – kerül a nyilvánosság 
elé. A pályázóknak zárt borítékban kell beadni az ajánlatot, és a pályázati 
kiírásban szereplő időpontban, több tagú bizottság jelenlétében nyitják 
fel a beadott pályázatokat. A boríték sértetlenségének tényét éppúgy 
jegyzőkönyvbe foglalják, mint az ajánlat tartalmát, és végül a képviselő-
testület dönt arról, hogy elfogadja-e valamelyik ajánlatot, vagy pedig 
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha nem érkezik elfogadható 
beadvány.
A nagyközség központjában fekvő Bagó-ház eredetileg több lakásból állt, 
jelenleg egy része raktárként, másik része pedig közösségi helyiségként 
van hasznosítva. A képviselő-testület azonban többet akart kihozni az 
épület lehetőségeiből, és ezért hasznosítási pályázatot írt ki. Az értékelé-
si szempontok között első helyen szerepel az ingatlanban létesülő új 
munkahelyek száma, a második az ingatlan külső felújításának vállalása, 
és csak a harmadik szempont a felajánlott bérleti díj összege. A pályázta-
tás folyamatban van. 
A Szent István utcai lakások szintén központi fekvésűek. A képviselő-
testület piaci alapon szeretné bérbe adni a három, jelenleg üres lakást. 
Sajnos az itt lakók némelyike több százezer forintos tartozást halmozott fel 
az elmúlt években, melyeket nehéz anyagi helyzetük miatt egyedi megál-
lapodásokkal próbál rendezni a Polgármesteri Hivatal. Az új pályáztatási 
rendszerben már vizsgálják az ajánlattevő vagyoni-jövedelmi viszonyait 
is, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő.
A szociális célú földpályázatoknál önkormányzati tulajdonú földterü-
letekre adhatnak be ajánlatot mindazok, akiknek a megélhetése veszé-
lyeztetve van. A kedvezményes bérleti díj megfizetését, és a terület 
rendben tartását kell vállalnia a pályázónak, akiknek a rászorultságát is 
igazolnia kell az ajánlattétel során.
Az ingatlan értékesítések mindig kivételes esetek, ezek közé tartozik az 
ún. Vásártér, valamint az egyik önkormányzati földterület eladása. A-
mennyiben ingatlan értékesítésre kerül sor Csákváron, a testület igyek-
szik a lehető legtöbbet kihozni az adásvétel egyszeri lehetőségéből. 
A Vásártér iránt már több vállalkozó is érdeklődött. A képviselő-testület 
végül kiírta a nyilvános pályázatot az értékesítésére, bízva abban, hogy 
munkahelyteremtő vagy legalább munkahelymegtartó lépést tesz ezzel. 
Nem is tévedtünk, hiszen egy olyan személy tette a legjobb ajánlatot, 
aki a csákvári vállalkozásának keresett nagyobb telephelyet, és ha nem 
talált volna ilyet, el kellett volna vinnie a céget más településre. A vé-
telár független ingatlan értékbecslésben foglalt összeget meghaladja, 
ráadásul a cég vállalta, hogy a még földútként üzemelő Paulini Béla utcán 
szegélyköves aszfaltos utat létesít. Egy másik önkormányzat földterület 
a termelőszövetkezet sóderbányája melletti részen fekszik. A korábbi 
ciklus képviselő-testülete a szövetkezet kérésére engedélyezte a terül-
et bányászati kutatását, és a kutatás után a TSZ el is nyerte a terület 
bányászati jogát. A szövetkezet vezetője többször is kereste az önkor-
mányzatot a földterület vételi szándékával kapcsolatban. Az önkormány-
zati pályázatra beadott ajánlatuk az ingatlan értékbecslés által megha-
tározott összeg közel háromszorosa volt, és emellett a testület kérésére 
még 500 m3 sódert is felajánlottak a legrosszabb külterületi utak rendbe 
tételére.                                                       Katonáné dr. Venguszt Beatrix

polgármester
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intézményi hírek - Esterházy iskola

vErsEnyEinK
Vértesi versmondó verseny Oroszlányon
 a felső tagozatosok között 1. helyezést ért el Csuta Rita 6.b
Bolyai matematika csapatverseny Fejér megyei fordulójában
 a 8.osztályosok között iskolánk csapata 2. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Galamb Emese, Izmindi Iringó, Tamás Anna 8.a
Márton napi szavalóverseny Alcsútdobozon
 2. osztályosok között 3. helyezett lett Tamás Marietta 2.b
 4. osztályosok között 2. helyezett lett Tamás Kinga 4.a

FaluGaZDÁsZ tÁjÉKoZtató
Tájékoztatom a Tisztelt gazdálkodókat, hogy falugazdászi tevékeny-
ségemet 2012. november 16. napjától befejeztem.
A továbbiakban Nagy János falugazdász tart ügyfélfogadást Csákváron, 
csütörtökönként 8.00-12.00 óráig (telefonszáma: 70/436-2461). A bod-
méri, vértesboglári és gánti kihelyezett ügyfélfogadás átmenetileg szüne-
tel.
Minden volt ügyfelemnek eredményes gazdálkodást és Boldog Új 
Esztendőt kívánok.                                                                          Szöllősi Pál

Iskolánk az idei tanévtől bevezette az első évfolyamon az iskolaotthonos okta-
tást. A délutáni foglalkozások keretében értékes tevékenységekkel ismerked-
hetnek meg tanulóink. A következő hónapokban egy cikksorozatban szeret-
nénk ezeket bemutatni.

Mindennapos testnevelés
az iskolaotthonos osztályban

Holland kutatók megállapították: „minél nagyobb az iskoláskorú gyerek fizikai 
aktivitása, annál jobban teljesít a tanulásban.” Köztudott, hogy a mozgás 
javítja az agy vér- és oxigénellátását, a többet mozgó gyerek teljesítménye 
javul, javítja hangulatát. Az iskolaotthonos oktatás keretében lehetőség van 
a délutáni testnevelés órák, játékos egészségfejlesztő testmozgások órarend 
szerinti beiktatására. Iskolánk élt ezzel a lehetőséggel mindkét első osztály-
unkban. Az órarendet úgy állítottuk össze, hogy biztosítsa a tanulók napi és 
heti egyenletes terhelését, lehetőség legyen a regenerálódásra, a szellemi 
frissesség megőrzésére. Az iskola vezetésének köszönhetően ezen az évfo-
lyamon minden testnevelés órára biztosított a tornaterem. A mindennapos 
testnevelés keretébe illesztettük be az egy óra lovaglást is, a tanulók nagy 
örömére. A gyerekek nagy izgalommal várták, nagyon örültek a lehetőségnek. 
Minden héten egy órát a lovak között tölthetnek. A tanulók számára nagyon 
fontos, hogy megismerkedjenek az állatokkal, a lovaglás élményével. Ma már 
egyre nagyobb jelentősége van a lovaglásnak, hiszen a gyermekek megszok-
ják az állatok közelségét, nem félnek tőlük és a legújabb kutatások szerint is 
fejlesztő hatásuk van a lovaknak a gyermekek fejlődésére. Sok alapítványnál 
alkalmazzák az állatokat (kutyákat, lovakat) a sérült és az egészséges gyermek 
fejlesztésére is. Magosi István és családja nagy szeretettel veszik körül a kicsi-
ket. Tanítják, oktatják, nevelik őket a lovaglás tudományára. A gyermekek 
számára páratlan lehetőség, olyanok is lovagolnak, akik még életükben nem 
ültek lovon. Ma már bátran felülnek, sőt már vannak kedvenc lovaik is: Táltos, 
Hajnal. Már sárgarépa csemegét is vittek az állatoknak, hogy meghálálják a 
kitartó munkát.

Intézményi hírek - Családsegítő szolgálat
isMÉt a sEGítsÉGüKEt KÉrjüK

Több családnak lenne szüksége segítségre ahhoz, hogy környezetüket 
élhetőbbé tehessék. Ha van feleslegessé vált, használt, de még használ-
ható bútoruk, berendezési tárgyuk, kérjük, hogy felajánlásukkal segít-
senek nekik.  Leginkább a következőkre lenne szükség: szekrény, asztal, 
szék, szőnyeg, mosógép, gáztűzhely, kályha, hűtőszekrény, porszívó, 
fatüzelésű bojler.                              Köszönettel: Családsegítő Szolgálat

Tel. : 22/582-065, 20/444-7012

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

a jÁrÁsi hivataloKról
A járási hivatal a megyei kormányhivatal szervezeti egységeként működik 
majd.  Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyám-
ügyeket, valamint egyes szociális környezetvédelmi, természetvédelmi 
igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől. A járáshoz tartozik 
majd pl. a földhivatali, állategészségügyi, munkaügyi, népegészségügyi 
feladatok ellátása is.   Csákvár a Bicskei Járáshoz fog tartozni, a járási 
hivatal a jelenlegi polgármesteri hivatal épületében kerül kialakításra. 
Csákváron a Polgármesteri Hivatal (január 1-től Csákvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal) épületében működik majd járási kirendeltség, amely 
lehetőséget biztosít az ügyek utazás nélküli, helyben történő elindí-
tására. Január 1-jétől változik még az építésügyi feladatok ellátása is. 
Csákváron a korábbi években és jelenleg is önként vállalt feladatként 
működött építéshatóság. A jövő évtől nem vállalhatjuk még önként sem 
ezt a feladatot, így a Bicskei Polgármesteri Hivatal fogja kiadni az épí-
tési engedélyeket. Csákváron kiemelt építési pont fog működni, amely-
nél csak az ügyindítás lesz lehetséges. Az ügyintézésben  január 1-jétől 
bekövetkező változásokról részletes tájékoztatást a januári lapszámban 
fogunk közölni. Ha kérdésük van, az 582-310-es központi telefonszámon 
ügyfélfogadástól függetlenül, teljes munkaidőben rendelkezésükre ál-
lunk.                                                                                   Tóth Jánosné jegyző

FElhívÁs javaslattÉtElrE   
„Csákvár Ifjúsági díja”  kitüntető cím átadására a januári Kultúra Napja 
rendezvényen kerül sor. Ifjúsági díj alapításával és adományozásával az 
önkormányzat elismerését fejezi ki azoknak, akik a tanulás a sport és 
szabadidős programok kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló ered-
ményeket értek el, s e teljesítményükkel Csákvár Nagyközség jó hírét 
öregbítették és követendő példát állítottak a jövő generációk számára.  
Ifjúsági díj évente legfeljebb kettő adományozható.  Ifjúsági díjban  
részesíthető a 25. életévét be nem töltött magyar állampolgár csákvári 
lakos, illetve  csákvári csoport, szervezet, amelynek tagjai a javaslatté-
telre rendelkezésre álló határidőig a 30. életévüket még nem töltötték 
be.  A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, melyhez kérik a lakosság 
javaslatát. Az indoklással ellátott javaslatokat Polgármester Asszonynak 
címezve  2012. december 30-áig várjuk                     Tóth Jánosné jegyző

Téli szünet elotti

utolsó tanítási nap 

december 21. (péntek),

a szünet utáni

elso tanítási nap

2013. január 3. (csütörtök)

„B” hét.

GaZDaFóruM CsÁKvÁron  
2012.november 7-én az önkormányzat gazdafórumot szervezett 
Csákváron. Egyik napirend a kötelező agrárkamarai regisztrációról szóló 
előadás volt, amely a mezőgazdasági őstermelőket és vállalkozókat eg-
yaránt érinti. A másik napirend pedig a móri Vértesalja Vízitársulat tájékoz-
tatója volt, melyet Czachesz Gábor igazgató tartott. A gazdák feltették 
kérdéseiket, melyet a polgármester továbbított írásban az igazgató felé.  
A fórumon felvetődött, hogy a gazdák javaslatot tehetnek a vízitársulat 
által Csákváron elvégzendő feladatokra. Kérjük, hogy javaslataikat jut-
tassák el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, vagy e-mailben a 
polgarmester@csakvar.hu címre legkésőbb december 15-ig.
A gazdák kérdéseit tartalmazó, vízitársulat felé küldött levél, az erre 
érkezett válasz, valamint a vízitársulat mérlegbeszámolója a csákvári hon-
lapon olvasható (www.csakvar.hu oldalon az aktuális folyóhírek között), 
és a Hírmondó következő számában közöljük a fenti felhívásra érkezett 
javaslatokkal együtt.

intézményi hírek - tersztyánszky sportközpont
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tersztyánszky Ödön Sportközpont 2012. de-
cember 22.- 2013. január 2. között zárva tart!



aPróhirDEtÉs

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása hétvégén is.   
Szabó 06-70/548-1602

4 HP teljesítményű RK-02 rotakapa, 
valamint 400 l-es hűtőláda és 2 db 
üstház üstökkel eladó.
Érd.: este a 22/254-039 telefonszá-
mon.

1 db 3 fázisú villanyköszörű, 1 db 
3 fázisú villanymotor szivattyúval 
egybeépítve, 10 m slaggal, vala-
mint 1 db nagyobb és 1 db kisebb 
satu eladó.
Érd.: 255-170 telefonon az esti 
órákban.

Csákvár központjában lakás kiadó 
vagy eladó.
Érd.: 06-20/3847-199

ERDŐT, LEGELŐT VÁSÁROLNÉK 
Csákváron. Kérem, mielőbb keres-
sen meg hétköznapokon 10 és fél 7 
között a klaudia.kis@blackice.com 
e-mail címen, vagy a 06-1-266- 
5010–es telefonszámon!

KÖsZÖnEtnyilvÁnítÁs

Köszönetet mondunk Mester       
János osztálytársainak, akik 40. 
osztálytalálkozójuk alkalmával sír-
jára koszorút helyeztek.

Mester család

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik Dóczi Károlyné teme-
tésén részt vettek, fájdalmunkban 
osztoztak. Külön köszönet a        Kál-
vin Otthon és a csákvári Belgyó-
gyászat dolgozóinak áldozatos 
munkájukért.

Gyászoló család

6                                                                                                                                                                                                                     CSÁKVÁRI-BODMÉRI HÍRMONDÓ 2012. DECEMBER

tv, intErnEt és tElEFon
A KÁBELSAT-2000 KFT-TŐL!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, KÉT ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BElÉPÉsi Díj: 0 Ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: december 11.

Kárpitos 
   Garantált minőség
   kedvező áron, 
   1 éves garanciával.
     ● Ülő-, fekvő bútorok javítása,
        áthúzása,
     ● Autókhoz üléshuzat készítése,
        javítása
     ● műszerfal bőrözése, ajtókárpit
     ● Irodai ajtók készítése

Nagy szövetválasztékkal állok
rendelkezésére! 

Amennyiben megtetszett Önnek az 
ajánlatom hívjon, hogy megbeszél-
jük a részleteket! 

Czipóth Gábor 
06/30-226-42-45 

KOZMETIKA
Új szolgáltatásokkal várom 

kedves vendégeimet!
● Fülbelövés - széles fülbevaló 
   választékkal
● Dermarolleres ránctalanítás
   (előzetes konzultáció szükséges)
● A szoláriumban decembertől  
   új csokicső

Szoláriumkészítmények régi áron!
Ezen kívül kaphatók és megren-
delhetők arc és testápoló készít-
mények.

Szeretettel várom régi és új
vendégeimet.

Schnierer Anita
06-20/565-3671

Várom a regenerálódni, kilazulni,
kikapcsolódni vágyó Hölgyeket és Urakat,
izomlazító, frissítő masszázsra, illetve
Meleg lávaköves és sokféle kényeztető masszázsaim egyikére.
Ajánlom még a Tibeti Tálas Hangterápiát, ami sejtszintig 
átrezegteti a szervezetet, ezáltal a fizikai, lelki blokkokat oldja, 
meditációba ringat, segíti az immunrendszert. Jó hatású hiper-
aktív, magatartászavarú vagy mozgáskoordináció problémás, 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára is.

Adjon masszázst ajándékba! Ajándék utalványt adok!
Szeretettel várok mindenkit hangulatos környezettel, medi-
tatív zenével és finom teával!

Sepsi Krisztina 06-20/3214117

Masszázs

intézményi hírek - Floriana Könyvtár

KÖnyvvÁsÁr
A könyvtár folyamatos könyvvásárt tart leselejtezett és fölöspél-
dányaiból. A kiadványok ára egységesen 50 Ft/ db. A több száz 
könyvből nyitvatartási időben a kézikönyvtárban lehet válogatni, amíg 
el nem fogynak.  Reméljük, sokan találnak majd közöttük számukra 
értékes „kincseket”.

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár december 17-től 
január 2-ig zárva tart. Nyitás január 3.-án csütörtökön.

Könyvújdonságainkból
Ken Follett: A megfagyott világ
E. L. James: A szürke ötven árnyalata
    A sötét ötven árnyalata
Houellebecq: A térkép és a táj
Jane Austen: Lady Susan
Vámos Miklós: Szitakötő
Meg Cabot: Tinibálvány
Történetek kiscsikókról (OlvasóTigris sorozat)
Gregory: Asszonyok a rózsák háborújában
Az erdő (Mi micsoda junior)
Székely János: Cigány népismeret
Csukás István: Csicsóka és a moszkitók

Minden
könyvtár-

látogatónknak
áldott békés 

karácsonyt és 
boldog 2013-at 

kívánunk.

EMLÉKEZZÜNK!

A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesü-
let 2013. januárjában kiállítással 
emlékezik meg a 2. magyar had-
sereg megsemmisülésére, a Doni               
katasztrófa 70. évfordulójára.

Kérjük, akinek írásos emléke, fény-
képe, magyar kitüntetése, bármilyen 
tárgya van, hozza el december elsején 
10 és 16 óra között a Vértes Múzeum-
ba (Kossuth u.2. – Tűzoltótorony). 
Ha ez gondot okoz, szívesen el-
megyünk érte, hívja az alábbi tele-
fonszámok egyikét: 

06-20-9457194,
vagy 

06-30-4150804.


