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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 21-én megtartott alakuló
üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak:

Távol:
Jelenlévő meghívottak:

Illés Szabolcs
Knausz Imre
Csutáné dr. Hámori Anikó
Fehér Imre
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
dr. Rankl Erzsébet
Zolnai Sándor
dr. Szeredi Péter
Tóth Jánosné
Tessely Zoltán
dr. Fillér László
dr. Szöllősy Tamás
Sörösné Mohácsi Krisztina
dr. Kulcsár Krisztina
Zink Szmilkóné
Gulyás Gergő
Hembach Szilvia
Jankyné Kővári Csilla
Jankus Balázs
Cservenka Géza
Fülöp Zoltán
Tóth Árpádné
Bokodi István

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Kis Boáz
Nagy Lenke
Mester István
Magyar Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
országgyűlési képviselő
önkormányzati és társulási
irodavezető
igazgatási irodavezető
gazdálkodási irodavezető
járási hivatalvezető helyettes
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag,
intézményvezető
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
helyi lakos
MSZP Helyi Szervezete
Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület Elnöke
református lelkész
FIDESZ-KDNP képviselője
díszpolgár
igazgatási előadó

Illés Szabolcs polgármester
Köszöntök mindenkit az új Képviselő-testület nevében, mely az október 12-i választást követően, ma október
21-én megalakul. Köszöntöm Tessely Zoltánt, Fejér megye 3 választókerületének országgyűlési képviselőjét,
dr. Kulcsár Krisztinát a Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, megjelent díszpolgárokat,
családtagokat, vendégeket.
Kérek mindenkit, hogy ülésünk kezdetén énekeljük el a Himnuszt.
A jelenlévők felállva elénekelték a Himnuszt.
Illés Szabolcs polgármester
A megválasztott Képviselő-testület száma 9 fő, dr. Szeredi Péter jelezte távolmaradását, Mészáros Tamás
késni fog, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Mai ülésünk napirendjén nyolc napirendi pont szerepel, nem javaslom további pontok felvételét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Csutáné dr. Hámori Anikót és Fehér Imre képviselőket.
Kérem, aki a napirendi pontok, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:

2

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
402/2014. (X. 21.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alakuló ülésén Csutáné dr. Hámori Anikót és Fehér
Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének
ismertetése, képviselők és polgármester eskütétele
2./ A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
3./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása, nem képviselő
bizottsági tagok eskütétele
5./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
6./ Tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása
7./ Társulási Tanácsba delegálásról
8./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése, képviselők és
polgármester eskütétele
Illés Szabolcs polgármester
Felkérem Boros Jenőnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az alakuló ülés résztvevőit
az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről.
Boros Jenőné a Csákvári Helyi Választási Bizottság elnöke.
Ismertette a választás eredményét, melyet a Helyi Választási Bizottság határozata alapján a hirdetőtáblákon,
és a www.csakvar.hu oldalon közzétettek, majd ezt követően a polgármesternek és a Képviselő-testület
tagjainak gratulált a megválasztásukhoz és eredményes, jó munkát kívánt.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felkérte a jelenlévő Képviselő-testületi tagokat, hogy tegyék le az
esküt.
A Képviselő-testület tagjai letették az alábbi esküt:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Csákvár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt követően a képviselők aláírták és átvették az esküokmányt.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felkérte Illés Szabolcs polgármestert, hogy tegye le az esküt.
Illés Szabolcs polgármester letette az alábbi esküt:
„Én, Illés Szabolcs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Csákvár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt követően a polgármester aláírta és átvette az esküokmányt.
Megérkezett Mészáros Tamás képviselő, az ülés 8 fővel határozatképes.
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Mészáros Tamás képviselő szintén letette az esküt, melyet követően aláírta és átvette az esküokmányt.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő:
Köszöntöm kedves mindnyájukat, kitüntetett tisztelettel és szeretettel megválasztott képviselőinket. Most
érdemes visszatekinteni, de leginkább előre felé kell a tekintetünket emelni. Munka volt eddig is bőven, de
az a munka, mely alapján a választópolgárok megmérik a képviselőket, most kezdődik. Gratulálok
mindenkinek, akit megválasztottak függetlenül attól, hogy pártnak, pártszövetségnek tagjaként vagy
függetlenként szavaztak bizalmat a csákváriak. Fontosnak tartom, hogy ebben a választási időszakban
Csákvárról jó híreket lehetett hallani, a választási előkészületek méltó módon történtek meg. A
választópolgárok be tudták nyújtani előre, hogy mit is szeretnének az elkövetkezendő öt évben, hogy a
képviselők mit képviseljenek a Képviselő-testületben. Ez alapján olyan program készült el, mely egy
kívánságlistának tűnik. Ahogy karácsonykor a kisgyermek által írt listából sem valósul meg minden, - de ha
valami megvalósul, annak nagyon örül, - a csákváriak is így lesznek, ha erről a listáról minél több kívánság
megvalósul.
Úgy érzem, hogy a testületi többséget elnyert FIDESZ-KDNP jelöltek a polgármester úrral az élen
elvégezték azt a munkát választás előtt, ami szükséges. Megkeresték az embereket, olyan belső
meggyőződésből, ami támogatható, ez az, ami a jövő sikerének a záloga. Arra bíztatnám a polgármester és a
képviselőket, hogy ezen az úton járjanak tovább, ne felejtsék, hogy a város lakói azért szavaztak bizalmat,
mert közvetlen kapcsolatba kerültek velük. Azt kérem, hogy tartsák ezt a közvetlenségüket meg, a munkát,
amit a Jó Isten a Képviselő-testületre ró, végezzék el. Tegyék ezt alázattal, mert az emberek nem szeretik, ha
magamutogató módon végzi valaki a munkáját, még akkor sem, ha esetleg abban vannak sikerek.
Biztos vagyok benne, hogy a városban olyan munka fog folyni, mely nem önös célokat táplál, nem ezekből
indul ki, hanem a közösség egészének céljaiból. Van megoldandó probléma bőven, mindenhol van. Lehet,
hogy ez a friss képviselőknek rossz hír, de öt év múlva is lesz. Azonban nem mindegy, hogy mennyit sikerül
elvégezni ezekből a feladatokból.
Az irány jó, azt kérem, hogy haladjanak erre tovább, minél több munkát végezzenek el, hogy majd öt év
múlva elégséges legyen a további bizalomhoz. Tudom azt, hogy még ha ez a képviselői ciklus hosszabb is
lesz, mint az eddigiek a ciklus alatt világot megváltani nem lehet.
Csákvárnak is az lenne a fejlődésének egyik záloga, ha huzamosabb időre tudna bízni a megválasztott
vezetőkben, akiket egyszer megválasztottak. Ez mérföldkő lesz 2019-ben. Ehhez kívánok sikereket, hogy a
fejlődés olyan legyen, mint amiket elvárnak, minőségben és mennyiségben, a képviselők pedig élvezzék ezt
a munkát, amit rájuk bízott a közösség.
Ha csak a Himnusz sorairól beszélünk, előbb van a jókedv, majd a bőség. Ha nem jó kedvvel végezzük a
munkánkat, a bőség sem érkezik meg. Kérem, hogy jó kedvvel, jó munkát végezzenek az itt élők
megelégedésére. Sok sikert kívánok, köszönöm, hogy itt lehettem.
Illés Szabolcs polgármester
Megköszönöm, hogy eljött és megtisztelte az ülést, útjára engedem, hogy a bicskei alakuló ülésen is részt
tudjon venni. Viszontlátásra.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő távozik az ülésről.
2./ A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Illés Szabolcs polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése
értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen dönt a megválasztott, alpolgármester
illetményéről, tiszteletdíjáról. A polgármester tiszteletdíját a Mötv. 71. § (4) bekezdése a település
lakosságszáma függvényében meghatározza, ezzel kapcsolatban városunk lakosságszámának, s ezzel a
megfelelő illetmény-sáv megállapítása a testület feladata. A társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjával, juttatásával, költségtérítésével kapcsolatos szabályokat a Mötv. 80. § §-a tartalmazza, amely
mérlegelési jogkört biztosít a testület számára.
A polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíjak számítása a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott - alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából
álló - illetményének összegén alapul, mely jelenleg 747 878,- forint. A testületi döntést meghatározza
Csákvár város lakosságszáma, amely a helyi vizuál regiszter adatai alapján 2013. december 31-én 5 249 fő
volt.A polgármesteri illetmény a Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint alakul, melynek mértékét az
államtitkári illetmény 60%-ában azaz bruttó 448.727,- forintban határozza meg az 1501 és 10 000 fő
lakosságszámú település, így Csákvár polgármestere esetében.
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A Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a polgármester az illetményének 15%-ában meghatározott összegű,
azaz 67.309,- forint költségtérítésre jogosult. A testületnek a polgármesteri illetmény és költségtérítés
kérdésében nincs mérlegelési lehetősége, ezért az első határozati javaslat a fenti illetmény és költségtérítés
megállapítását tartalmazza.
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. (Mötv. 49. §. (1) A
képviselő köteles bejelenteni érintettségét, a testület dönt a szavazásból való kizárásáról. Ezen a szavazáson
az érintett is szavaz. Dönthet úgy a képviselő-testület, hogy nem zárja ki a személyes érintettséget bejelentő
képviselőt a döntéshozatalból. Ha a kizárás mellett dönt a testület, a kizárt képviselőt a határozatképesség
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
Polgármesterként érintett vagyok, kérem a testületet, hogy döntsön a szavazásból történő kizárásomról.
Aki egyetért a szavazásból történő kizárással, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
403/2014. (X. 21.) határozata
személyes érintettségről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Illés Szabolcs polgármester személyes érintettségre
irányuló bejelentését elfogadja, őt kizárja a szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért a következő határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX törvény 71. §-a alapján Csákvár Város polgármesterének illetményét havi 448.727,- Ft-ban,
költségtérítését havi 67.309,- Ft-ban határozza meg.”
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
404/2014. (X. 21.) határozata
a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX törvény 71. §-a alapján Csákvár Város polgármesterének illetményét havi 448.727,- Ft-ban,
költségtérítését 67.309,- Ft-ban határozza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
3./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Illés Szabolcs polgármester
Megkérem Tóth Jánosné címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
A hatályos SZMSZ szerint a polgármester munkáját két alpolgármester segíti, a Településfejlesztési
Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 6 fővel működött. A rendeletmódosítással az alpolgármesterek
számát 1 főre, a bizottságok létszámát egységesen 5 főre módosítjuk.
A rendeletmódosítási javaslat lehetőséget ad tanácsnok megválasztására, aki a Képviselő-testület tagjai közül
kerülhet megválasztásra, feladata a társulási feladatok koordinálása és ellenőrzése lenne.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság feladatait kiegészítenénk a méltatlansággal kapcsolatos eljárás lefolytatásával.
Az Mötv.-ben új szabályozás, hogy a Képviselő-testület minősített határozattal visszavonhatja a méltatlan
képviselő mandátumát. A méltatlanságra vonatkozó szabályokat részletesen ismertetem az aktuális
napirendek között.
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Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetett módosításával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotja:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása, nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Illés Szabolcs polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdés szerint
Képviselő-testület az alakuló ülésen vagy azt követően polgármester előterjesztése alapján megválasztja
bizottsága tagjait.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 9/2013. (VII. 19.) rendelete
foglalja magába az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, amelynek 34. §-a határozza meg az
állandó bizottságok, és azok tagjainak számát.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési képviselők és a bizottságok tagjainak
tiszteletdíját a 2/2007. (I. 10.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely szerint a képviselő havi tiszteletdíja
(alapdíj) bruttó 22.000,- Ft. Ha a képviselő bizottságnak is tagja, a havi tiszteletdíja, függetlenül az általa
betöltött bizottsági tagságok számától az alapdíjjal együtt: bruttó 31.000,- Ft. A bizottsági elnökök havi
bruttó tiszteltdíja az alapdíjjal együtt 40.000,- Ft. A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja
bruttó 9.000,- Ft.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjaira a következők szerint teszek javaslatot, aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
„Fehér Imre
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Zolnai Sándor Zoltán
Zink Szmilkóné
Gulyás Gergő

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag”

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
405/2014. (X. 21.) határozata
Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdése valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/2013. (VII. 19.) rendelete 34. §-ának figyelembevételével a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjait a
következők szerint választja meg:
Fehér Imre
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Zolnai Sándor Zoltán
Zink Szmilkóné
Gulyás Gergő

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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Illés Szabolcs polgármester
A Településfejlesztési Bizottság tagjaira a következők szerint teszek javaslatot, aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
„Zolnai Sándor Zoltán
Fehér Imre
Dr. Szeredi Péter
Cservenka Géza
Jankus Balázs

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag”

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
406/2014. (X. 21.) határozata
Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdése valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/2013. (VII. 19.) rendelete 34. §-ának figyelembevételével a Településfejlesztési Bizottság tagjait a
következők szerint választja meg:
Zolnai Sándor Zoltán
Fehér Imre
Dr. Szeredi Péter
Cservenka Géza
Jankus Balázs

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Illés Szabolcs polgármester
Itt szeretném felkérni Fülöp Zoltánt, hogy a Településfejlesztési Bizottság munkájában külső tanácsadóként
vegyen részt.
Fülöp Zoltán:
Elfogadom a felkérést.
Illés Szabolcs polgármester
A Humán Erőforrások Bizottsága tagjaira a következők szerint teszek javaslatot, aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
„Mészáros Tamás
Csutáné dr. Hámori Anikó
Dr. Rankl Erzsébet
Hembach Szilvia
Jankyné Kővári Csilla

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag”

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
407/2014. (X. 21.) határozata
Humán Erőforrások Bizottság tagjainak megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdése valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/2013. (VII. 19.) rendelete 34. §-ának figyelembevételével a Humán Erőforrások Bizottsága tagjait a
következők szerint választja meg:
Mészáros Tamás
Csutáné dr. Hámori Anikó
Dr. Rankl Erzsébet
Hembach Szilvia
Jankyné Kővári Csilla

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag
nem képviselő bizottsági tag

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Illés Szabolcs polgármester
Kérem a bizottságok nem képviselő tagjait álljanak fel, és tegyék le az esküt.
A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai letették az alábbi esküt:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati Képviselőtestületi bizottsági tagságból eredő feladataimat Csákvár fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt követően a nem képviselő bizottsági tagok aláírták és átvették az esküokmányt.
5./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
Illés Szabolcs polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.
Az alpolgármesterek számát, a tisztség betöltésének módját az SZMSZ szabályozza.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 9/2013. (VII. 19.) rendelete
foglalja magába az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. E rendelet 44. §-a szerint két fő
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ a képviselő-testület, az előző napirendi pontban itt módosítás
történt, az alpolgármesterek száma egy fő.
Amennyiben az érintett alpolgármester kéri, a választás idejére zárt ülést kell tartani.
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. (Mötv. 49. §. (1) A
képviselő köteles bejelenteni érintettségét, a testület dönt a szavazásból való kizárásáról. Ezen a szavazáson
az érintett is szavaz. Dönthet úgy a képviselő-testület, hogy nem zárja ki a személyes érintettséget bejelentő
képviselőt a döntéshozatalból. Ha a kizárás mellett dönt a testület, a kizárt képviselőt a határozatképesség
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
Alpolgármester jelölésére javaslatot teszek Knausz Imre személyében.
Knausz Imre képviselő:
A választás idejére nem kérek zárt ülést, személyes érintettség miatt kérem szavazásból történő kizárásomat.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Knausz Imre képviselőt az alpolgármester megválasztására irányuló
szavazásból a Képviselő-testület kizárja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
408/2014. (X. 21.) határozata
személyes érintettségről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Knausz Imre képviselő személyes érintettségre
irányuló bejelentését elfogadja, őt kizárja a választásból
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásának idejére a polgármester szünetet rendelt el.
Az ülés 17 óra 30 perckor folytatódik.
Fehér Imre a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A szavazás rendben lezajlott, a szavazólapra Knausz Imre neve került fel. A szavazásban 7 fő vett részt, 7
érvényes szavazat született. A bizottság megállapította, hogy a szavazás7 igen szavazattal érvényes volt.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
409/2014. (X. 21.) határozata
alpolgármester megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdése alapján Knausz Imrét Csákvár Város Önkormányzatának társadalmi
megbízatású alpolgármesterévé megválasztotta.
Határidő: azonnal, munkaügyben: X. 30.
Felelős: Polgármester, jegyző
Illés Szabolcs polgármester
A megválasztást és eskütételt követően dönteni kell az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről is,
amelynek összegét szintén az Mötv határozza meg. A tiszteletdíj összege a polgármesteri illetmény 50 %ának 70-90%-a közötti összeg lehet, (havi 157.054,-Ft – 201.927,- Ft), a költségtérítés összege pedig a
tiszteletdíj 15 %-a. Az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 160.000 Ft-ban, költségtérítését havi 24.000 Ft-ban
javaslom meghatározni.
Knausz Imre alpolgármester:
Személyes érintettség miatt kérem szavazásból történő kizárásomat.
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Knausz Imre alpolgármestert személyes érintettség miatt „ az alpolgármester
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről” szóló szavazásból a Képviselő-testület kizárja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
410/2014. (X. 21.) határozata
személyes érintettségről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Knausz Imre képviselő személyes érintettségre
irányuló bejelentését elfogadja, őt kizárja a tiszteletdíjára és költségtérítésére irányuló szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 160.000 Ft-ban, költségtérítését havi
24.000 Ft-ban határozzuk meg, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
411/2014. (X. 21.) határozata
alpolgármester tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 71. §-ában és a 80. § (2), (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Knausz Imre
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 160.000 Ft-ban, költségtérítését havi 24.000 Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Tanácsnok megválasztása és tiszteletdíjának megállapítása
Illés Szabolcs polgármester
Csákvár Város Önkormányzata tagja a Csákvári Önkormányzati Társulásnak és a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulásnak.
A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Csákvári Önkormányzati Társulás működésével
kapcsolatos feladatokat.
Az Önkormányzati Hivatal ilyen irányú tevékenységét nagyban elősegítené, ha a társulási tevékenységben
nagy tapasztalatra szert tett személy, a tanácsnok koordinálná a társulásban részt vevő települési
önkormányzatok és a társulás tevékenységét.
A fentiekre tekintettel javaslom az önkormányzati társulási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
koordinálására az ebben jártas Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő-társunk megválasztását.
A tiszteletdíját a képviselői tiszteletdíjnál magasabb összegben, havi 60.000.-forintban javaslom
megállapítani.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő
Köszönöm a jelölést, személyes érintettségem miatt kérem szavazásból történő kizárásomat.
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő „tanácsnok megválasztásáról” szóló
szavazásból történő kizárásával, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
412/2014. (X. 21.) határozata
személyes érintettségről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő személyes
érintettségre irányuló bejelentését elfogadja, őt kizárja a tanácsnok megválasztására irányuló szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a testület az önkormányzati társulási tevékenység elősegítésére és
koordinálására tanácsnoknak Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselőt válassza, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2014. (X.21.) határozata
Tanácsnok megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulási tevékenység elősegítésére és
koordinálására tanácsnoknak választja Katonáné dr. Venguszt Beatrix önkormányzati képviselőt.
A tiszteletdíját rendeletben állapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Illés Szabolcs polgármester
A tanácsnok tiszteletdíjának megállapításához szükséges a 2/2007. (I.10.) rendelet módosítása az alábbiak
szerint:
„1.§ „A képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről” szóló 2/2007.(I.10.) rendelet „A települési
képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíja” alcím hatályát veszti és helyébe a következő alcím lép: „A
települési képviselők, a bizottsági tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíja”
2.§ A rendelet 3.§. (5) hatályát veszti.
(2) Az (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5 )A tanácsnok havi tiszteletdíja alapdíjjal: 60.000.-Ft.”
(3)A 3.§ kiegészül a következő bekezdéssel:
„(6) A 3.§-ban megállapított tiszteletdíjak bruttó összegben értendők.””
Kérem, aki egyetért a rendeletmódosítás elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről” szóló 2/2007.(I.10.) rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7./ Társulási tanácsba delegálásról
Illés Szabolcs polgármester
Csákvár Város Önkormányzata tagja a Csákvári Önkormányzati Társulásnak és a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulásnak.
A Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás IV. fejezetének 3. pontja értelmében
a Társulási Tanácsban a tagokat a társult önkormányzatok polgármesterei képviselik. A Társulási Tanácsot a
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.
A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester tanácskozási joggal vesz részt a Társulási Tanács
ülésén, a szavazati jog gyakorlásához azonban eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.
Célszerű, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a polgármester illetve az alpolgármester legyen a
delegált a Társulási Tanácsba.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás IV. fejezetének 3.
pontja értelmében a Társulási Tanácsban a tagokat a társult önkormányzatok polgármesterei képviselik. A
társulási megállapodás nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelynek értelmében a Társulási Tanácsban való
részvételhez külön delegálásra volna szükség.
Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő
delegálást, illetve vegye tudomásul, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában Csákvár Városát a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
414/2014. (X. 21.) határozata
társulási tanácsba delegálásról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
tagként Illés Szabolcs polgármestert, akadályoztatása esetére az alpolgármestert delegálja, egyben tudomásul
veszi, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Csákvár Városát a
polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Aktuális
Illés Szabolcs polgármester
Tóth Jánosné címzetes főjegyző jelezte, hogy szeretne kiegészítést tenni az Aktuális ügyek napirendi pont
keretében, átadom a szót.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Készítettem előterjesztést is, melyet az ülés előtt kiosztottunk.
Említettem, a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálatának szükségességét. A javaslat szerint
a Pénzügyi és Jogi Bizottság Elnöke részére december 1-ig kell el juttatni az észrevételeket.
További feladat a gazdasági program összeállítása, melyre 6 hónap áll rendelkezésre. Javasolt, hogy a januári
ülésre terjessze elő a Pénzügyi és Jogi Bizottság, és a Településfejlesztési Bizottság, úgy hogy december 1-ig
várja a javaslatokat.
2014. december 11-ig döntenie kell a Képviselő-testületnek arról, hogy ilyen formában tartja-e fent a
Hivatalt. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Csákvár, Bodmér, és Vértesboglár települések
önkormányzatának hivatala.
Bodmér Község Képviselő-testülete a tegnapi napon döntött arról, hogy nem kívánja módosítani a három
település által aláírt, a Hivatal fenntartására irányuló megállapodást, Vértesboglár polgármestere is jelezte e
szándékát. A hivatal munkájával elégedettek, nem kívánnak változtatni ezen.
Tájékoztatást adok arról, hogy a testületnek lehetősége van arra, hogy az előző polgármesternek 3 havi
illetménynek megfelelő jutalmat állapítson meg.
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Az alakuló ülést követő 30 napon belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget. A Pénzügyi és Jogi
Bizottság vizsgálja az összeférhetetlenséget, melyet ha nem szüntet meg a képviselő a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára a testület dönthet a képviselői tisztség megszüntetéséről.
A megbízólevél átadását követő 30 napon belül kell vagyonnyilatkozatot tenniük azoknak, akik január 1-jén
nem tettek. Ha tettek, az érvényes, így csak az újonnan megválasztott képviselőknek van ilyen
kötelezettségük. Erre vonatkozóan is osztottunk ki anyagot, akinek kérdése van, forduljon hozzám
bizalommal. A képviselőnek a vele egy háztartásban élőkről kell vagyonnyilatkozatot tennie, a kiskorú
gyermekeket is beleértve.
Említettem, hogy a méltatlanságról bővebben is adok tájékoztatást. Méltatlanok a tisztségre azok, akiknek 60
napon túli adótartozásuk van, ezért a testület valamennyi tagjának 30 napon belül be kell jelentkezni az
elektronikus ügyfélkapun a köztartozás mentes adózási adatbázisba az adóhatósághoz, és a következő hónap
végéig ezt igazolni kell. Ezt az igazolást a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke részére kell benyújtani, ez a
Bizottság vizsgálja a méltatlanságot, és jelentést tesz a testület részére.
Ismertetem az Mötv. méltatlanságra vonatkozó részét:
„Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a
megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; akinek az állammal,
önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn,
és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési
halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; akinek a
gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített
követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási
kötelezettségét nem teljesítette; aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági
döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; aki az összeférhetetlenségi
okot nem hozza a képviselő-testület tudomására. Új dolog a méltatlanság miatti képviselői mandátum
visszavonásának lehetősége.
A kiosztott borítékban található munkáltató igazolás is, ezt kérem, hogy töltsék ki és küldjék vissza.
Tájékoztatás céljából tettünk a borítéka egy anyagot a hivatali dolgozókról.
Polgármester úrral egyeztetve szeretném előterjeszteni, hogy a Képviselő-testületi ülés anyagát feltesszük a
www.csakvar.hu honlapra, ahol nyilvános, bárki számára elérhető. Ezért a továbbiakban csak tájékoztató emailt küldenénk arról, hogy az előterjesztések a honlapon elérhetőek, mert korábban több esetben okozott
problémát, hogy az e-mail fiókok nem fogadták a küldött anyagot.
Illés Szabolcs polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
415/2014. (X. 21.) határozata
tájékoztató elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális ügyekben adott tájékoztatást megismerte
az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő :
Elhangzott jegyző asszony részéről, hogy a volt polgármesternek a Képviselő-testület 3 havi jutalmat
állapíthat meg. Érintettként kérem, hogy ezt a lehetőséget a testület sem a mai, sem későbbi ülésén ne vegye
napirendre, döntését határozatban rögzítse.
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Katonáné dr. Venguszt Beatrix volt polgármester részére a Képviselőtestület ne állapítson meg jutalmat, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
416/2014. (X. 21.) határozata
volt polgármester jutalmazási lehetőségéről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte volt polgármester asszony kérését,
melyben kéri, hogy részére jutalmat ne állapítsanak meg, és a kérelemnek helyt ad.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester
Köszönöm képviselőtársaimnak és mindenkinek a részvételt, jó munkát kívánok! Jegyző asszonynak és a
Hivatalnak köszönöm az anyag összeállítását, számítunk rájuk a továbbiakban. Mindenkit szeretettel várunk
október 23-án, az önkormányzati megemlékezésen, itt a házasságkötő teremben. Az ünnepség után a
koszorúzásra a Szabadság téri emlékműnél kerül sor.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 órakor
berekesztette.

-

k.m.f.

Illés Szabolcs
polgármester

-

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
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