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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 11-én megtartott nyilvános 

üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    polgármester 

Knausz Imre    alpolgármester   

Csutáné dr. Hámori Anikó  képviselő  

    Fehér Imre    képviselő 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix   képviselő 

    Mészáros Tamás     képviselő  

    dr. Rankl Erzsébet    képviselő  

    dr. Szeredi Péter    képviselő  

    Zolnai Sándor      képviselő  

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

dr. Szöllősy Tamás    igazgatási irodavezető  

Faddi Péterné     óvodavezető 

Jankyné Kővári Csilla    HEB tag 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána    igazgatási előadó 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 9 fő 

az ülésen megjelent. Napirend előtt elmaradt eskütételre kerül sor, felkéri dr. Szeredi Pétert, hogy tegye le az 

esküt.  

 

dr. Szeredi Péter leteszi 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 dr. Szeredi Péter aláírta és átvette az esküokmányt. 

 

Illés Szabolcs polgármester 

Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, 

véleménye.  

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Katonáné dr. Venguszt Beatrix és Mészáros Tamás képviselők 

személyében. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

417/2014. (XI. 11.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Katonáné 

dr. Venguszt Beatrix és Mészáros Tamás képviselőket megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2003-2013-0117 pályázatról 

2./ Kezességvállalás a LEADER „Változatos eszközökkel” című pályázathoz.  

3./ Tájékoztató a helyi adókról 

4./Fenyőfa felajánlás szociálisan rászorulók részére 

5./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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1./ Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2003-2013-0117 pályázatról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A tegnapi napon a Pénzügyi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrások Bizottsága együttes ülésén részletesen 

megtárgyalta a pályázattal kapcsolatos feladatokat és teendőket, és javasolják a határozati javaslatok 

elfogadását.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

A Humán Erőforrások Bizottsága egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy hogy a gazdasági 

program előkészítése során vegye figyelembe a tanulmány megállapításait és kiegészítéseit.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúan támogatta a Humán Erőforrások Bizottságának javaslatát.  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat kiegészítés szerinti elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

418/2014. (XI.11.) határozata 

ÁROP 1.A.5-2013. pályázat keretében elkészült tanulmányok elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása keretében 

elkészült tanulmányokat megismerte, és elfogadta.  

 

Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a gazdasági program előkészítése során vegye figyelembe a 

tanulmány megállapításait és kiegészítéseit. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Az előterjesztés tartalmaz határozati javaslatot a lakossági kérdőív elfogadásáról is, melyet módosítás nélkül 

javaslok elfogadni. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

419/2014. (XI.11.) határozata 

ÁROP 1.A.5-2013. pályázat keretében elkészült kérdőívről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása keretében 

elkészült kérdőívet megismerte, és elfogadja. 

Ezzel egy időben felkéri a Hivatalt, hogy gondoskodjon a kérdőívek lakossághoz történő eljuttatásáról. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. november 31. 

 

2./ Kezességvállalás a LEADER „Változatos eszközökkel” című pályázathoz.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A könyvtár részére megérkezett a pályázati forrásból elnyert eszközök egy része, azonban a pályázó, Csákvár 

Jövőjéért Közalapítvány számláján nem áll rendelkezésre a számla kiegyenlítéséhez szükséges összeg, ezért 

pályázati hitelfelvételre van szükség, melyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.  
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A bizottságok a tegnapi napon tárgyalták az előterjesztést, és javasolják, hogy a Képviselő-testület járuljon 

hozzá a bruttó 2. 153. 379,- Ft hitelfelvételhez kezességvállalás biztosításával.  

Kérem, aki a határozati javaslat e szerinti elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

420/2014. (XI. 11.) határozata 

kezességvállalásról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által benyújtott 

LEADER „Változatos eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért” című pályázatának megvalósításához 

segítséget nyújt az Alapítvány tervezett bruttó 2. 153. 379,- Ft hitelfelvételéhez kezesség vállalás biztosításával.   

 

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

3./ Tájékoztató a helyi adókról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A helyi adókat a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja, ez most is megtörtént. Az előterjesztés két 

részből áll, az egyik része az iparűzési adó emelésére vonatkozott, a másik pedig új adónem bevezetésére. A 

Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem Elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Fehér Imre képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem javasolja sem az iparűzési adó emelését, sem új adónem bevezetését. Nem 

lenne szerencsés a ciklus elején ilyen népszerűtlen lépéssel kezdeni, de az ÁSZ jelentés, és az Árop 

tanulmány is kitért rá, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében adóemelés, vagy új adó 

bevezetése javasolt.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő : 

A bizottság a költségvetés részletes ismeretének függvényében javasolja az adókkal kapcsolatos tájékoztatás 

újratárgyalását. Az iparűzési adó emelésének tekintetében van lépéskényszer, új adónem bevezetésére 

félévente van lehetőség.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

Az ÁSZ vizsgálat során hangsúlyos szerepet kapott a helyi adók vizsgálata, hiszen nemcsak kivetni, hanem 

annak vizsgálatát is meg kel tenni, hogy a behajthatóság mennyire reális. Ha fejleszteni szeretnénk 

mindenképpen szükséges bevételi forrást találni, hiszen a költségvetés jelenlegi helyzetében erre nincs 

lehetőség. E tekintetben is több adatra, nagyobb körültekintésre van szükség. Szerencsésebb lett volna az 

előterjesztés során nem két adót megnevezni, hanem az adózás kérdését felvetni, hiszen ennek így olyan 

optikája lehet, hogy van egy szándék, ami nem valósult meg. Ennek lehet pozitív, negatív előjele. A Humán 

Erőforrások Bizottsága is egyetért a határozati javaslat „B” változatának elfogadásával, mely szerint a 

testület ne emeljen, illetve ne vezessen be új adót.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Az előterjesztés a helyi adókra tért ki, nem erre a két adónemre fókuszált.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

A testület teljes tájékoztatást nem kapott a befolyt adókról, arra utaltam, hogy az adózási helyi rendszer 

komplexebb áttekintése szükséges. 

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Mi volt a szavazati arány a bizottsági üléseken? A határozati összefoglalóban 5-5 szerepel.  

A polgármester terjesztette elő a javaslatot, és nem támogatta a saját frakciója?  

 

Zolnai Sándor képviselő: 

Egy beszámolót hallgattunk meg, bizonyos variációknak a megtárgyalása történt, felvetődött, hogy a már 

bevezetett adók mértékének emelésére akkor van lehetőség, ha azt a Képviselő-testület november végéig 
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megteszi. Senki nem sugallt, és senki nem kért adóemelést. A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és 

egyhangú volt a vélemény.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Az ÁSZ vizsgálat eredményeképpen a költségvetés megismerése kulcsfontosságú dolog, de jelen ismereteim 

szerint a költségvetés mínuszosan hozható ki, a bevételeink nem fedik a működési kiadásainkat. Ezzel a 

kérdéskörrel foglalkozni kell az ÁSZ vizsgálat eredményeképpen is.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Amit Tamás elmondott a költségvetés helyzetétől és lehetőségeinkről korábbi tapasztalataimat alátámasztja. 

Csak arra szeretnék utalni, hogy a polgármester úr úgy ítélte meg, hogy kér egy tájékoztatót és aláírja, akkor 

egyet is ért vele. Számomra a politika törvényszerűsége szerint furcsa, hogy akik egy csapatban szerepelnek 

nem támogatják a javaslatot. Ismerve a polgármester urat, jegyző asszony elmondását alátámasztásként 

megfontolta, és ennek alapján terjesztette elő a javaslatot. Azért tenni javaslatot, hogy leszavazza a 

testület..ilyet nem feltételezek.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Pontosítani szeretném, hogy a Képviselő-testületnek kizárólagos joga dönteni az adókról. A Hivatal nem 

döntheti el a testület helyett, hogy ne emeljen adót. Ha nem tájékoztatjuk a testületet, hogy van lehetősége 

adóemelésre, akkor mi mulasztunk. Év végén erről korábban is döntött a testület, én kértem, hogy rendkívüli 

ülésen tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, hiszen, ha a testületnek szándékában áll a módosítás, azt a rendes 

ülésre elő kell terjeszteni, körbejárni, alátámasztani, ami sok munka, ezért kértem, hogy foglalkozzon vele a 

testület mai ülésén. A „nem” kimondása a Képviselő-testület joga, és ha nem terjesztem elő a lehetőséget, 

akkor a hivatal mulaszt.  

 

Fehér Imre képviselő  

Mindkét bizottság a határozati javaslat „B” változatának elfogadását támogatta, mely szerint a Képviselő-

testület sem adóemelést, sem új adónem bevezetését nem tervezi.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület adóemelést, 

és új adónem bevezetését ne tervezze, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

421/2014. (XI. 11.) határozata 

a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatásról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatót, 

és úgy határozott, hogy 2015. január 1-től adóemelést, illetve új adónem bevezetését nem tervezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

4./Fenyőfa felajánlás szociálisan rászorulók részére 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A CBA vezetője részéről érkezett felajánlás, hogy a Csákváron élő szociálisan rászoruló családok részére az 

önkormányzattal közösen fenyőfát vásárolnának. Az önkormányzat részére ez 1250 forintot jelentene 

darabonként. A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság együttes ülésén tárgyalta a 

felajánlást, átadom a szót.  

 

Mészáros Tamás képviselő: 

A bizottságok megállapították, hogy az 1250 forint a termelői árnál magasabb, ezért az összegért is lehet már 

fenyőfát vásárolni. Az önkormányzat a karácsonyi ajándékozásra szánt összegből nem tudja finanszírozni a 

beszerzést, ezért a Humán Erőforrások Bizottsága nem javasolja az együttműködést.  
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Fehér Imre képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával. Attól függetlenül, 

hogy az önkormányzat nem tud hozzájárulni az akcióhoz, támogatja a CBA-t a rászorulók megsegítésére.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a csákvári CBA felajánlását tisztelettel megköszöni, de 

azt elfogadni nem tudja, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

422/2014. (XI. 11.) határozata 

rászoruló családok részére fenyőfa felajánlásról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csákvári CBA fenyőfa felajánlását tisztelettel 

megköszöni, de azt nem fogadja el. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közérdekű felajánlót. 

 

Határidő: 2014. november 19. 

Felelős:  polgármester  

 

5./ Aktuális ügyek 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Aktuális ügyek keretében az idősek karácsonyi ajándékozása és a Kempo HSE kérelme szerepel. 

A 80 éven felüli csákvári lakosok megajándékozásához jegyző asszony összeállított egy listát, melyen 210 fő 

szerepel. A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy az 

ajándékcsomagok értékét 1500 Ft összegben határozzuk meg, elkészítésükre három csákvári vállalkozótól 

kérjünk árajánlatot.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Lehet szűkíteni a kört azzal, hogy csákvári vállalkozóktól kérünk ajánlatot?  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A beszerzési szabályzat nem tiltja.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Javaslom a határozati javaslat elfogadását a következők szerint:  

„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az idősek karácsonyi köszöntése keretében a 80 év 

feletti csákvári lakosok részére 1500,- Ft értékben ajándékcsomagot készít.  

Felkéri a Hivatalt, hogy az ajándékcsomag elkészítésére küldje ki az ajánlatkérést Kiss László, Bokor Csaba 

egyéni vállalkozó, és a Csákvári Prima CBA részére, illetve a beszerzési szabályzatnak megfelelően tegye fel 

a honlapra.” 

 

Illés Szabolcs polgármester 

Támogatom a határozat megfogalmazás szerinti elfogadását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

423/2014. (XI.11.) határozata 

idősek karácsonyi ajándékozásáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek karácsonyi köszöntése keretében a 80 év 

feletti csákvári lakosok részére 1500,- Ft értékben ajándékcsomagot készít.  

 

Felkéri a Hivatalt, hogy az ajándékcsomag elkészítésére küldje ki az ajánlatkérést Kiss László, Bokor Csaba 

egyéni vállalkozó, és a Csákvári Prima CBA részére, illetve a beszerzési szabályzatnak megfelelően tegye fel 

a honlapra. 

 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: jegyző 

 

Illés Szabolcs polgármester 

A Csákvári KEMPO HSE országos versenyt szeretne rendezni 2014. november 22-én, a Tersztyánszky Ödön 

Sportközpontban, melyhez kérik, hogy az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa a Sportközpont 

használatát. Javaslom a kérelem támogatását, az Sportközpont térítésmentes használatának engedélyezését.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

424/2014. (XI.11.) határozata 

Tersztyánszky Ödön Sportközpont tornatermének ingyenes bérbeadása 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Tersztyánszky Ödön Sportközpont 

termének ingyenes használatát a Csákvári KEMPO HSE 2014.november 22-i rendezvényének megtartásához. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2014. november 22.  

 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 órakor 

berekesztette. 

 

 

- k.m.f. - 

 

 

 

Illés Szabolcs       Tóth Jánosné  

             polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix       Mészáros Tamás   

        jegyzőkönyv hitelesítő             jegyzőkönyv hitelesítő 


