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Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
február 5-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, 
hogy dr. Szekeres Ferenc fogorvossal a praxis megvásárlását, illetve a 
későbbiekben részletes egyeztetésre kerülő működési feltételek tisztázását 
követően feladat-ellátási szerződéskötési szándéka van. 
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útlezárásra 
vonatkozó döntés újratárgyalása során úgy döntött, hogy az Ady Endre utca 
és a Radnóti Miklós utca Prinz alléra csatlakozó végét nem zárja le. A József 
Attila és a Kertész utca végét szikla elhelyezésével zárja le. 
Az útvégek lezárásával kapcsolatos korábbi, 323/2013.(XII. 17.) számú ha-
tározatát visszavonja.
• A Képviselő-testület a Vértes Több-célú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2014. évi költségvetését megismerte, annak 66.040 ezer forint bevételi és 
66.040 ezer forint kiadási főösszegének elfogadásával egyetértett.. 
• A Képviselő-testület a helyi sajtó és média tevékenységéről szóló tájékoz-
tatót megismerte és elfogadta. Egyetértett azzal, hogy a helyi sajtó, a 
Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztő bizottsága egyben a Csákvár TV 
szerkesztőségi feladatait is ellássa. 
• A testület megismerte a Csákvár Móric-majori ivóvíz vezeték kiépítésé-
nek lehetősége érdekében víziközmű társulat létrehozásáról szóló tájékoz-
tatót, melyet tudomásul vett. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő válaszának 
megérkezését követően dönt az ivóvízellátás biztosításának lehetőségeiről.
• A választási feladatokról szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadta.
• Megtárgyalta az előterjesztést, és úgy határozott, hogy a KEOP-
1.1.1./2F/09-11-2011-0002 számú, hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés 
megnevezésű projekt keretében létesítendő új szelektív gyűjtősziget helye-
ként a Csákvár, Radnóti utcát (hrsz: 540) jelöli ki a Kenderesi és Radnóti utca 
sarkán, a határozat mellékletét képező térkép szerint. A gyűjtő sziget alatt 
legalább 2 x 6 m-es térkő burkolatot kell kiépíteni szegélykővel.
• Megtárgyalta a Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális és 
Sport Egyesülete Csákvár Nagyközség Önkormányzatának felkérésére a 
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 
jogcímre benyújtott pályázatának előfinanszírozásának kérdését. A pályázat 
előfinanszírozásának feltételeit, ütemezését az Egyesülettel kötendő 
szerződésben rögzíti. 
• Megismerte a Floriana Könyvtár közösségi helyiségének térítésmentes 
biztosítására vonatkozó kérelmet és úgy határozott, hogy a Nemzeti Kul-
turális Intézet, Kulturális Közfoglalkoztatási Programjának keretében tartott, 
február 10-19. közötti 8 napos oktatás idejére, naponta 08:00 – 16:30 közötti 
időtartamra térítésmentesen biztosítja a Floriana Könyvtár közösségi hely-
iségét. 
• A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a meghirdetett informatikus 
álláshelyet a jelenlegi sportszervező társmunkakörben, a Közös Önkormány-
zati Hivatal köztisztviselőjeként, a hivatalban történő munkavégzéssel töltse 
be, helyére a sportközpont nyitva tartásának biztosítására 1 fő felvételét 
engedélyezi.
• Az állati hulladékgyűjtő telep lakossági beszállítási díjának összegét 40,-
Ft/kg, a vállalkozói beszállítási díj összegét 200,- Ft/kg összegben határozta 
meg.
• Megtárgyalta a HU07PA16-A2-2013 kódszámú, Vidéki kulturális és ter-
mészeti örökség megőrzése c. pályázati kiíráson való részvétel lehetőségét, 
és elsődleges célként a Kastélypark felújítását, mint fejlesztési célt jelölte 
meg, mellyel részt kíván venni a Csákvári Önkormányzati Társulás által be-
nyújtandó pályázatban. Megvizsgálandó cél továbbá a Báraczházi barlang 
környékének rendbe tétele, infrastrukturális fejlesztése. 
• A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Mészárosné Ágoston Ildikó 
Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztőségi elnöki megbízatásáról le-mond. 
Eddig végzett munkáját megköszönte. A szerkesztőség elnöki feladatainak el-
látásával Szekeresné Horváth Zsuzsannát bízta meg. A szerkesztő bizottságba 
új tagként Szverle Balázs, Csákvár, Kastélypark 2. szám alatti lakost delegálja. 
• Az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2014. (I. 31. ) BM rendelet 
alapján pályázatot nyújt be a Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady End-re u. 2. szám 
alatti épületének felújítására.
A fejlesztés bekerülési költsége összesen: bruttó 27 717 598,- Ft
A pályázat keretében igényelt támogatás: bruttó 22 174 078,- Ft
Önkormányzati önerő összege: bruttó 5 543 520,- Ft
• A  Képviselő-testület az önkormányzat által alapított Csákvári Kulturá-
lis és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Hírmondó
ügyvezetőjének Bakonyi Tamás 8083 Csákvár Jókai utca 35. szám alatti lakost 
kinevezte.  A kinevezés 2014. február 17. napjától határozatlan időre szól.
A Képviselő-testület a 2014. március 4-i ülésén az alábbi határozatokat 
hozta:
• Adományozási megállapodást fogadott el a PAX Bt. adományozó részéről a  
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány bevonásával a Csákvár, Szent István utcában 
kialakítandó orvosi rendelők céljára.
• Elfogadta a FEJÉRVÍZ Zrt. 2013. évre vonatkozó elszámolását. Hozzájárult 
bruttó 6.940.047,- Ft összegben felmerült költségek elszámolására a 2013. 
évi bérüzemi díj terhére, valamint elfogadta a társaság 2014. évi beruházási 
javaslatát. 
• A FEJÉRVÍZ Zrt. által üzemeltetett állati hulladékgyűjtő telep üzemeltetési 
díját a FEJÉRVÍZ Zrt-vel egyetértésben 25%-al csökkenti 2014. április 1-jétől. 
• A hitelfelvételi lehetőségekről szóló tájékoztató alapján, a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal  a Raiffeisen Bank Zrt-től, az OTP Bank Nyrt-től és 
a Buda Regionális Bank Zrt. csákvári fiókjától kér döntés előkészítésre al-
kalmas árajánlatot a folyószámla vezetés, 30 millió Ft folyószámlahitel, va-
lamint az elnyert, megvalósítás előtt álló pályázatok előfinanszírozásához 
szükséges rövid lejáratú hitelek vonatkozásában. 
• Az önkormányzati 3501 hrsz-ú ingatlan bérbeadására, valamint értékesí-
tésére vonatkozó pályázatról szóló előterjesztés alapján az ingatlan bérbe 
adása mellett döntött.
• Az Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni 
az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 
elismerésében.
• Az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február 25-én kelt és elfoga-
dott Alapszabályát megismerte, azt elfogadta.
• Elfogadta a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjának 
működéséről szóló tájékoztatót, határozott az eddigi 12 fős létszám 14 főre 
történő bővítéséről.
• Óvodavezetői pályázat került kiírásra, mivel a jelenlegi vezető vezetői meg-
bízatása lejár.
• Elfogadásra került a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata
• Csákvári Kórházért Alapítvány Csákvár nevét saját nevében feltüntetheti 
és használhatja.
• Módosításra került az önkormányzat és a CSTK együttműködési megál-
lapodása, amelyben többek között rögzítésre került, hogy a CSTK a pályák 
öntözéséhez szükséges vizet térítésmentesen biztosítja.
• A Parksor és Traktoros utcákban közvilágítási lámpák kerülnek felszerelésre.
• Módosításra kerültek az orvosi feladat ellátási szerződések a téves címbe-
jegyzés miatt (helyesen Szabadság tér 5., a szerződésekben Szabadság tér 
6. szerepelt.)
• A településszépítési nap időpontját 2014. április 5-re tűzték ki. A szépítésre 
4 helyszínen kerül sor.
• A Képviselő-testület a Fazekas Emlékházat (8083 Csákvár, Petőfi u. 8.) 
üzemeltető Ternatour Bt-vel közös megegyezéssel az Emlékház üzemelteté-
sére kötött megállapodást felmondta.
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta a tes-
tület, azt elfogadta és a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban meg-
tette.
• A Szabadság tér 1. számú ingatlantól a Kossuth u. 12-14. számú ingatlanig 
terjedő járda felújítására  kerül sor.
• A Fehér út, a 3625/1 hrsz-ú út beépítésre szánt szakaszait gréderezéssel 
és kőzúzalékos pótlással javítják ki. Az Alsó-Haraszt utcában a Haraszt köztől 
100 méteres szakaszon gyalultatni kell az utat, a többi részen a kátyúkat 
kőzúzalékkal kell javítani. 
Az Esterházy Móric köz útjavítására az önkormányzat maximum 20 m3 
zúzottkő kiszállítását rendeli el az önkormányzat tulajdonában lévő 
gépjárművel, azzal a feltétellel, hogy a bedolgozást az utcában lakók vál-
lalják magukra. Az Esterházy Móric köz elejére a „Mezőgazdasági vontatóval   
behajtani tilos” táblát kell kihelyezni. A 835 hrsz-ú földutat a Vajda és az Es-
terházy Móric köz között gréderezéssel és kőzúzalék pótlással ki kell javítani. 
• Zárt ülésen került sor a lakásbérleti szerződés megkötéséről, vízrendezési 
fejlesztésről és a választási szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasz-
tásáról.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek meg-
tekinthetők a Floriana Könyvtárban, illetve tanulmányozhatók a város hon-
lapján. A nyilvános üléseken bárki részt vehet. A testület soros ülését 2014. 
április 29-én tartja.

Dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2014. február 26.-án megtartott nyilvános üléséről.
Napirendek:
1. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés között végzett 
munkáról. A Képviselő-testület a tájékoztatót megismerte, és azt elfo-
gadta.
2. Tájékoztatás a választás előkészületeiről. Tóth Jánosné címzetes 
főjegyző elmondta, fontosnak tartja, hogy a Képviselő-testület is kap-
jon tájékoztatást a Helyi Választási Iroda munkájáról, a választási fela-
datokról. Ez évben három választás lesz, április 6.-án az országgyűlési, 
május 25.-én az Európai Parlamenti és ősszel pedig az önkormányzati 
választás. Bodméron egy szavazókör van. Az egy szavazókörös telepü-
lések sajátossága az, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkáját a 
helyi választási bizottság látja el, melynek mandátuma önkormányzati 
választástól önkormányzati választásig tart. Tájékoztatott továbbá, hogy 
az országgyűlés áprilistól 199 fős lesz, ennek megfelelően lettek kialakít-
va az országgyűlési egyéni választókerületek is. A választáskor mindenki 
két szavazatot ad majd le. Egyet az országos listára, egyet pedig az egyéni 
képviselőkre. Április 6.-án egyfordulós lesz a választás.
3. Folyékony hulladékszállítására kiírt pályázat elbírálása. Bodmér 
Község területe 100 %-ban csatornázott, ettől függetlenül a szippantott 
szennyvíz szállítására ki kellett választanunk a szolgáltatót mivel ez jog-
szabályi kötelezettségünk. Ezzel eleget tettünk a Fejér Megyei Kormány-
hivatal törvényességi észrevételének.
4. A Közterületek rendjéről, a köztisztaságról, a települési szilárd hul-
ladékkal összefüggő tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata. A hulladék törvény és a vízgazdálkodási törvények változása 
miatt kellett módosítani a helyi rendeletünket.
A képviselő testület egyik tagja részéről hangzott el olyan kifogás, hogy 
nem vagyunk elég szigorúak a rendelet betartatásával kapcsolatban, és 
nem bírságoljuk a kötelezettségüket megszegőket. Továbbá kifogásolta 
azt is hogy, a járda mellé ültetett fák fölpúposították a járdát, emiatt bale-
set veszélyes. A lehajló ágak, a járda mellé ültetett növények, a lerakó-
dott hordalék, a ránőtt fű akadályozza a közlekedést.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ingatlan előtt lévő járda, 
árok és közterület rendbenntartása a tulajdonos kötelezettsége, ennek 
be nem tartása esetén szabálysértési eljárás kezdeményezhető. Ide tar-
tozik még, hogy csak megfelelően száraz avart vagy kerti hulladékot sza-
bad eltüzelni és azt is csak a kijelölt napokon, szerdán egésznap, szom-

baton pedig délig.
5. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tának felülvizsgálata. A felülvizsgálatra azért volt szükség, mert az elis-
mert létszámnövekedéssel a hivatali struktúra változott, létrejött az Ön-
kormányzati és a Társulási Iroda. 
6. Az épített és természeti környezet helyvédelméről szóló Önkormány-
zati rendelet tervezet. A képviselő testület a rendelet tervezetet megis-
merte és tartalmával egyetért.
7. Háziorvosi feladat ellátási szerződés felülvizsgálata. A Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár jelezte, hogy az elmúlt évben jogszabályi változá-
sok miatt minden szerződést felül kell vizsgálni, emiatt a 2002-ben az EM-
PATIA-2002 Egészségügyi Betéti Társasággal, (melyet képvisel Dr. Kovács 
László) kötött szerződésünket hatályon kívül helyeztük és az időközbeni 
jogszabályi és adatváltozások miatt új szerződést kötöttünk.
8. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányza-
tok fejlesztési támogatása. Egy a most megjelent jogszabály alapján 
lehetőségünk nyílt vissza nem térítendő támogatást igénybe vennünk, 
összege 2.950.000 Ft, melyre a kérelmet benyújtottuk. A BM rendelet ér-
telmében a miniszter március 24.-ig dönt a rendelkezésre álló előirányzat 
erejéig. Amennyiben kérelmünk pozitív elbírálást kap, akkor ezt az össze-
get saját erővel kiegészítve a Vasvári Pál utcai árok tisztítására, az átfolyók 
és az útpadka rendbetételére szeretnénk fordítani.
9. LEADER akciócsoport változással kapcsolatos döntés. A döntés értel-
mében az Önkormányzat részt kíván venni az EZER-JÓ Vidékfejlesztési 
Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidék-
fejlesztési feladataiban. A Képviselő-testület az Egyesület Alapszabályát 
megismerte, és azt elfogadta.
Aktuális ügyek:
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy a 
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a nőnap al-
kalmából a reprezentációs keret terhére megvendégelést szervez. Ezen 
az alkalmon a polgármester köszönetét fejezte ki a hivatal dolgozóinak, 
további munkájukhoz jó erőt, egészséget kívánva.
A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők a Pol-
gármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselő-testület soron 
következő ülését 2014. április 24.-én 15:30 órai kezdettel tartja. melyre 
minden érdeklődő állampolgárt hív és vár.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás az alábbi 
időszakban lesz:

A beíratás helye:
MESE-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE • Csákvár, Ady E. u. 2.
MESE-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE TAGÓVODÁJA •
Csákvár Szabadság tér 13.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a Köznevelési törvény sze-
rint azok a gyermekek, akik a 2014. évben betöltik az ötödik életévüket 
(2009-ben születtek), kötelesek részt venni óvodai nevelésben. Tehát 
őket kötelező beíratni az óvodába! (a 3 éves gyermekeket 2015. évtől 
lesz kötelező beíratni az óvodába)
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy szabad férőhely esetén 
lehetőség van a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére is.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosí-
tására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anya-
könyvi kivonat is jó) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
valamint a gyermek egészségügyi kiskönyvét, TAJ számát.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!                                Óvodavezetés

április 7. 8. 10. 11. hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8 – 12 óráig
április 9. szerda 8 – 17 óráig

ÁPRILISI ORVOSI ügyELET
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
3., 10., 17., 25., 26., 27.   dr. Gerstner Péter
2., 4., 5., 6., 9., 14., 24., 30.     dr. Kovács László
1., 8., 15., 18., 19., 20., 21., 23., 29.    dr. Nagy István
7., 11., 12., 13., 16., 22., 28.                  dr.Zsigmond László
Ügyelet telefonszáma: 22-354-269

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból

A k. u. k. hadseregtől a Vörös Hadseregig
Harcok a horogkereszt árnyékában
A sarló és kalapács között
Igazságról és hazugságról nem morális ér-
telemben
Böngésszük a természetet: a mezők világa
A művészeti anatómia alapjai 
Börtönkönyv •  szociográfia
A kamaszkor védelmében avagy a Homár 
drámája
Jellem és jellemtelenség • pszichológia
Világnézetek lélektana
A szeretet bölcsője: a házasság mérföldkövei
művei

Balla Tibor:
Szabó Péter:

Számvéber Norbert:
 F. Nietzsche:

Christine Henkel:
Kőnig Frigyes:

 Fiáth Titanilla:
F. Dolto:

Ranschburg Jenő:
Noszlopi László:

Böjte Csaba:
Bibó István

Első rajzolókönyvem • gyermekkönyv
A mikroszkóp és a mikrovilág – Mi micsoda sorozat
A kiegyensúlyozott gyermek: mozgás és tanulás a korai életévekben
Memóriafejlesztés: a nyolcszoros memória-világbaknok módszerével / D. 

CSÁKVÁR-gÁnT TV
Á P R I L I S  H A V I  M Ű S O R A

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Május
Május

7. h.
10. cs.
14. h.
17. cs.
24. cs.
28. h.
5. h.
8. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
19:00
19:00

Országjáró Kerekasztal
Református bál
Református bál (ism.)
Csákvári Híradó
Csákvári Híradó (ism.)
Afrika tüzei (ism.)
Országjáró Kerekasztal (ism.)
A Turulmadár kalandozásai (ism.)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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 MEgújuLT ÁROKREnDSzER VéDELME
Csákvár Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023 számú 
pályázati támogatás segítségével Csákváron megújította a Kossuth Lajos 
utca - Berényi út által közrefogott belterületi rész csapadékvíz elvezető 
rendszerét. A nagyértékű beruházással elvégzett felújítást követően a 
csapadékvizet elvezető rendszer megfelelő üzemeltetéséről gondoskodni 
kell. Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közterületek rendjéről, 
a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 
szerint “a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, 
valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai rendszeres 
tisztításáról, a járdák csúszásmentesítéséről, a csapadékvíz lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy köztisztaságunk, valamint belvízbizton-
ságunk érdekében az ingatlanuk előtti nyílt csapadékvíz elvezető rend-
szerek tisztántartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
A megújult árokrendszer is csak hulladékmentesen tudja ellátni feladatát.
Megértésüket és segítő szándékukat köszönjük.

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

SÍRKŐ
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BODMéR
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

APRÓHIRDETéS
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
70/548-1602

Eladó szobabútorok, fotelek, asz-
talok, ágyneműtartós heverők, 
gáztűzhelyek, konyhabútor.
Érd.: Budainé 22/354-245 
20/564-9654

OnLInE LAKOSSÁgI KuTATÁS
Csákvár Város Önkormányzata mintegy 22 millió Ft összegű, 100% támog-
atottságú pályázatot nyert el a helyi közigazgatás fejlesztésére. E pályázat 
megvalósítása keretében lakossági kutatást vállalt az önkormányzat 
különböző témákban. A kutatás anonim, nem kell nevet vagy más azono-

sítót feltüntetni. A papír alapú kérdőívek 2014.
március 17-től megtalálhatók az önkormány-
zati intézményeknél (önkormányzati hivatali 
ügyfélszolgálaton, óvodákban, könyvtárban). 
Amennyiben szívesebben töltené ki online, az 
újságból beolvasható QR kódon vagy a www.
csakvar.hu oldalon a március 13-i bejegyzésben 
található linken keresztül érhetik el a kérdőívet. 
Ennek kitöltésével, javaslataival munkánkat 
segítik. 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:
Telefon: 22) 375-000
Email: kabelsat@kabelsat.hu

Internet Max. 
letöltés 
(Mbps)

Max.
feltöltés 
(Mbps)

Csak 
Internet

Kábeltévé vagy 
telefon előfizetés 
esetén

Kábeltévé és 
telefon előfizetés 
esetén

Kábelnet Start+ 3 0.5 2,490 Ft 1,990 Ft 1,990 Ft

Kábelnet 10 10 1 3,990 Ft 3,590 Ft 2,990 Ft

Kábelnet 20 20 2 4,990 Ft 4,590 Ft 3,990 Ft

Kábelnet 30 30 5 5,990 Ft 5,590 Ft 4,990 Ft

Kábelnet 50 50 10 6,990 Ft 6,590 Ft 5,990 Ft

TekinTse meg új inTerneT csomagjainkaT:

RTL II és SportKlub újra elérhető 
a Kábelsat-2000 Kft hálózatán!
Vételi információ: digitális S31 (386 MHz)

A csomag ára: 790 Ft/hó

2014. április 15-én, kedden 18.30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/81 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
     Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány 18485842-1-07
     Csákvár Kempo HSE   18491380-1-07
     Csákvári Tűzoltó Egyesület  18484009-1-07
     Floriana Könyvtár   15365965-1-07
     Gyémánt Gospel Egyesület  18038983-1-07
     Polgárőrség    18484425-1-07
     Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
     “Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet) 18025338-1-07
      Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 18501616-1-07
A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
    0011-Magyar Katolikus Egyház
    0066-Magyarországi Református Egyház
    0035-Magyar Evangélikus Egyház

KÖSzÖnETnyILVÁnÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik Puszta Józsefné 
temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek. Tisz-
teletükkel, szeretetükkel fájdal-
munkat igyekeztek enyhíteni.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik Tilinger Béla teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. Tiszteletükkel, 
szeretetükkel fájdalmunkat igye-
keztek enyhíteni.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki a 
csákvári Kórház Pulmonológiai 
Osztályvezető főorvosának, dr. 
Tilinger Editnek, nővéreinek, vala-
mint az összes dolgozónak Tilinger 
Béla ápolásában nyújtott önzetlen 
munkájáért.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik özv. Dömötör Bé-
láné temetésén részt vettek, sír-
jára virágot, koszorút helyeztek. 
Tiszteletükkel, szeretetükkel fájdal-
munkat igyekeztek enyhíteni.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki a Gon-
dozási Központ és Idősek Otthona 
minden dolgozójának, akik részt 
vettek özv. Dömötör Béláné ápo-
lásában, gondozásában.

Gyászoló család

EZ
AZÖN
HIRDETÉSÉNEK

H e l y e



Csákvári AUTÓSBOLT  és  ITALLERAKAT

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását, 
és az el nem fogyasztott áruk visszavételét.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.
Ugyanitt: 100 m2-től 3000 m2-ig terület bérelhető telephelynek, parkolónak, stb.
valamint egy 200 m2 és egy 30 m2 fedett tároló is rendelkezésre áll.

NYITVA TARTÁS:
H – Cs:7:00 – 18:00
P – Sz: 7:00 – 20:00
V:  8:00 – 12:00

Telefon: 06-22/582-005
               06-20/334-99-94

e g y é n i s é g  é s  e l e g a n c i a
EGYEDI-,  ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 

  ÁPRILIS
      Női- és férfi ruhák
       •Alkalmi nadrágok, farmerek, lovasnadrágok
       • Vaxos-, vízálló kabátok, kabátok, dzsekik
       •Mellények, pulóverek, pólók
       • Ingek, blúzok, szoknyák, szabadidőruhák  
       Lakástextília
       •Függönyök, sötétítők 
       •Ágytakarók, paplanok, plédek
       •Asztelterítők, csipkék
       •Dekoranyagok

Baba- és gyermekruhák gazdag választékban
   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Szeretettel és tisztelettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt
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HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Város 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:

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: április 20.

Mozogjunk együtt 
az egészségünkért!

Időpontok: 
hétfő 18:00 Zsírégető

kedd 16:30 Alakformáló
csütörtök 16:30 Zsírégető  

         18:00 Alakformáló
Helyszín: 

Publo Pantió Fitnessz terme
Érd.: Adamek Anikó 

06-20/2377139

AEROBIK

Boltunkban minden autótípushoz 
kapható és rendelhető:

• alkatrészek 
• karosszéria elemek
• kenőanyagok
• akkumulátorok
• gyújtógyertyák
• izzók
• ablaktörlők
• hűtőfolyadék
• ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek

Valamint forgalmazunk: 
• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket, 
• villanymotorokat, ipari kerekeket, 
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat, 
•tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

Kedves CsáKváriaK!  várjuK ÖnÖKet a CsáKvári autósbolt és italleraKatban, a Kossuth utCa 58-ban.
Itallerakatunk termékei:

•  üdítőitalok 
•  ásványvizek
•  sörök
•  pezsgők
•  égetett szeszek
•  energiaitalok
•  Buncsák szóda 
•  Chips, nápolyi, szotyi
•  kávék
•  csokik

Kárpitos 
   Garantált minőség
   kedvező áron, 
   1 éves garanciával.

● Ülő-, fekvő bútorok javítása,
    áthúzása,
● Bármilyen jármű kárpitozása 
● Irodai ajtók készítése
● Kémények bélesése
   30 év garanciával
Nagy szövetválasztékkal állok

rendelkezésére! 
Amennyiben megtetszett Önnek
az ajánlatom hívjon, hogy 
megbeszéljük a részleteket! 

Czipóth Gábor 
06/30-226-42-45 

NÉMETH BOLT
Csákvár, Kenderesi út 17.
Az Úttörő tér mellett

MINDENKI  KEDVÉRE
Minden nap már reggel 5 órától.

Várunk szeretettel!
Telefonszámunk: 06-22/254-332

Herbária a Németh boltban

• Gyógyteák, teafüvek, salaktalanítók
• Glutén-, és laktózmentes termékek
• Kókuszkrém, kókusztejpor
• Magok, töretek, csírák
• Diabetikus kekszek, csokoládék
• Sport-, Balaton szelet beváltóhely
• EON-, és telefonegyenleg feltöltés
• Exkluzív ajándékkosarak készítése


