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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 29-én megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében. 
 

Jelen vannak:  Illés Szabolcs polgármester 

 Zolnai Sándor képviselő 

 Fehér Imre képviselő 

 Knausz Imre alpolgármester 

 dr. Rankl Erzsébet  képviselő 

 dr. Szeredi Péter  képviselő 

Távol: Katonáné dr. Venguszt Beatrix  képviselő 

 Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő 

 Mészáros Tamás képviselő 

Meghívottak: Tóth Jánosné  címzetes főjegyző   

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Diána önkormányzati előadó 
 

Illés Szabolcs polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 9 fő 

képviselőből 6 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel 

kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a Közösségi tér és Könyvtár 

bútorozása című előterjesztés Aktuális ügyek között történő tárgyalására. Más javaslat, vélemény nem 

hangzik el, ezért az ülés kiegészített napirendjét szavazásra bocsátja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőkre dr. Rankl Erzsébet és Zolnai Sándor képviselők személyében. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

222/2019. (VII. 29.) határozata 

napirend és jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 29-i nyilvános ülésén jegyzőkönyv 

hitelesítőnek dr. Rankl Erzsébet és Zolnai Sándor képviselőket megválasztja, valamint a következő 

napirendi pontok tárgyalásáról határoz:  

 

1. Vis maior támogatás igénylése 

2. Zártkertek fejlesztésének támogatása című projekt pályázat beadása 

3. Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

4. KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű projekt 1. sz. szerződésmódosítása 

5. Közösségi tér és Könyvtár bútorozása 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
 

1. Vis maior támogatás igénylése 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A június 22-i hétvégén egy hónappal ezelőtt két jelentősebb káresemény következett be az 

önkormányzat intézményei esetében. Az iskola tető beázása, illetve a Göbölyvölgyi víztározó gátjának 

átszakadása. Vis maior támogatási igényként jelentettük mindkét eseményt, kint voltak a szakértők és a 

helyszíni szemle során megállapításra került, hogy az iskola esetében jogos a kárigény, a végleges 

költségek megállapítása előtt indikatív árajánlat kerül bekérésre, illetve a tó gátjának javítására is 

kértünk ajánlatot. A gát esetében a szakhatóság és a katasztrófavédelem képviselői megállapították, 

hogy mivel építményről – műtárgyról van szó, ami külterületen található ezért nem támogatható a vis 

maior alapból a kárigény. Az önerő mértéke 10 %. A Településfejlesztési Bizottság valamint a Pénzügyi 

és Jogi Bizottság együttes ülésén javaslat érkezett arra, hogy a felmérés alapján készült kárszakértői 

vélemény 120.000 Ft, és rögzítsük azt is, hogy a vis maior bizottság képviselői megállapították, hogy a 

tetőhéjazat cseréje jogos és szükséges, melynek mértéke a bekért árajánlat alapján 35-40 millió forint, 

ezért kérjük annak a vis maior keretből történő támogatását. Kérem, aki a módosított határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  



3/6 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2019. (VII.29.) határozata 

Vis maior támogatás igényléséről az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola helyreállítására 

 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Esterházy Móric 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola helyreállítására vonatkozó, vis maior támogatás 

igényléséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott kiírásra 

támogatás igénylést kíván benyújtani az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola Szabadság téri épülete tetőhéjazatának felújítására vonatkozóan. 

3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

-  a káreseményhez kapcsolódóan az UNIQA Biztosítónál 4814322 kötvényszámú All Risk 

Vagyon és Üzemszünet biztosítással rendelkezik 45.188.772.360 Ft összegben, mely kiterjed „a fedezet 

a kár keletkezési oka alapján biztosítási eseménynek minősülő dologi kár következtében keletkezett gőz, 

pára, nedvesség, füst, korom és egyéb szennyezés formájában jelentkező – a biztosított vagyontárgyak 

újrapótlását, javítását, tisztítását szükségessé tevő – dologi kárra, függetlenül attól, hogy a közvetlen 

dologi kár (pl. tűz) a jelen szerződés keretében biztosított vagyontárgyban keletkezett-e vagy sem.” Az 

UNIQA Biztosító független kárszakértője a DEKRA-Expert Kft. összesen 120.000 forint összegben 

állapította meg a kár mértékét.  

- A vis maior bizottság szakértő képviselői megállapították, hogy az iskola épületének 

tetőhéjazatát alkotó pala megrongálódott, javítása, pótlása szükséges. Azonban a pala már nem 

használható építőanyag, így kijelentették, hogy szükséges az épület teljes tetőhéjazatának cseréje, 

melynek költsége bruttó 40 millió forint.  

- Csákvár Város Önkormányzata más, a tulajdonában lévő épületben az oktatást nem tudja ellátni 

- a károsodott épület a kötelező oktatási feladatok ellátását szolgálja 

- támogatás esetén vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását 

- saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani 

4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete br. 40.000.000 Ft támogatási igényt 

kíván benyújtani vis maior támogatás igénylésére az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola helyreállítására vonatkozóan. 

5. Csákvár Város Önkormányzatának teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása 

jelentősen meghaladja, továbbá a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy 

időjárási csapások következményeként alakult ki, ezért Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 90 % mértékű támogatási igényt nyújt be. 

6. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt az igénylési 

dokumentáció összeállítására és felhatalmazza a polgármestert az igénylés benyújtására, illetve a 

támogatás esetén a Támogatási szerződés aláírásra és a helyreállítás megvalósítására, a Képviselő-

testület folyamatos tájékoztatása mellett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

2. Zártkertek fejlesztésének támogatása című projekt pályázat beadása 

 

Illés Szabolcs polgármester: 

A villamos energia ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések alatt a zártkertek villamoshálózat fejlesztését 

próbáljuk megcélozni azokon a területeken, ahol többen laknak életvitelszerűen. Az Aranyhegyi út, 

Zöldhegyi dűlő, Fehér út, és a Dobogó dűlő kerülne be a pályázatba. Az igényelt támogatás mértéke 

bruttó 9.945.249,- Ft. Az előterjesztés részét képezik a térkép mellékletek. A bizottságok támogatták a 

határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással 

jelezze.  
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A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

224/2019. (VII. 29.) határozata 

Zártkertek fejlesztésének támogatása című projekt pályázat beadása 

 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „a zártkertek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” megnevezésű, ZP-1-2019. 

kódszámú felhívás keretében villamos energia ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatására” 

pályázatot nyújt be az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által adott árajánlat alapján összesen 

bruttó 9.945.249,- Ft értékben.  

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási hálózatot az alábbi 

helyszíneken bővíti a pályázat keretében: Csákvár - Aranyhegyi út, Dobogó dűlő, Fehér út, 

Zöldhegyi dűlő.  

3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat 

előkészítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések 

lefolytatására, a pályázat benyújtására és annak nyertessége esetén a Támogatási Szerződés 

aláírására és a projekt megvalósítására.  

 

Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Tavaly is beadtuk a támogatási igényünket, mely akkor forráshiány miatt elutasításra került. Most is 

szeretnénk az új könyvtár bútorzatának beszerzésére pályázatot benyújtani. 3,5 millió forintra 

pályázunk, ami az előzetes árajánlatok alapján a könyvtár egy részének bebútorozására lenne elegendő. 

10.000 Ft nevezési díj megfizetése szükséges a pályázat benyújtásához. A polcigény, illetve bútorigény 

a könyvtár vezetőjével egyeztetve lett. A Településfejlesztési Bizottság valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását, a pályázat benyújtását. Kérem, aki egyetért a 

határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

225/2019. (VI. 30.) határozata 

Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 

eszközbeszerzésére pályázatot nyújt be a Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, 

korszerűsítése pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

a) az igényelt támogatás mértéke összesen bruttó 3.150.000,- Ft,  

b) a szükséges önrészt, bruttó 350.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat 

előkészítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések 

lefolytatására, a pályázat benyújtására és annak nyertessége esetén a Támogatási Szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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4. KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű projekt 1. sz. szerződésmódosítása 
 

 

 

 

 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A határozati javaslat elfogadása során technikai módosításról van szó. A szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése esetében a hatóság állapítja meg a határértékeket, melyeket szükséges a szerződésben is 

feltüntetni. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással 

jelezze.  
 

 

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

 

 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

226/2019. (VII.29.) határozata 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű projekt 1. sz. szerződésmódosítása 
 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte KEHOP-2.2.2-15-2016-

00085 jelű projekt 1. sz. szerződésmódosításáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1. pontban szereplő 

szerződésmódosítást. 

3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 jelű projekttel kapcsolatos intézkedésekre, a szükséges 

szerződésmódosítások és bejelentések, adatszolgáltatások elvégzésére, a Képviselő-testület 

folyamatos tájékoztatása mellett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

5. Közösségi tér és Könyvtár bútorozása 
 

 

 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Jelenleg folyamatban van az új Közösségi Tér és Könyvtár építése, mely várhatóan ősszel átadásra 

kerül. Az épület berendezését, bútorozását azonban saját forrásból kell megoldanunk. Pályázatot 

kívánunk benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt, települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése tárgyában. Tekintettel azonban a hosszas bírálati 

időszakra, a bútorokat szeretnénk mihamarabb megvásárolni annak érdekében, hogy a létesítmény 

határidőre megvalósulhasson. A pályázati kiírás is lehetőséget ad erre. A pályázatban nem szereplő 

bútorokra is árajánlatot kívánunk bekérni csákvári vállalkozásoktól. Kérem, aki a határozati javaslat 

elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

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

227/2019. (VII. 29.) határozata 

Közösségi tér és Könyvtár bútorozása 
 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közösségi tér és Könyvtár 

bútorozásáról szóló előterjesztést és azt tudomásul veszi. 

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Közösségi Tér és Könyvtár épületébe a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 

által kiírt, Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése tárgyú pályázat 

keretében beszerezni kívánt bútorokat a pályázat beadását követően beszerezze a legjobb ajánlatot 

adó vállalkozástól. 

3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Közösségi Tér és Könyvtár épületébe a további szükséges bútorokról árajánlatot kérjen, 6,5 millió 

forint keretösszegig szerződést kössön és beszerezze a szükséges bútorokat a Képviselő-testület 

folyamatos tájékoztatása mellett. 

4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a beszerzésekről és 

az árajánlat kérésekről gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. pontra: polgármester, jegyző 

 

Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 16 óra 45 

perckor berekesztette. 

 

- k.m.f. - 
 

 

  Illés Szabolcs      Tóth Jánosné  

  polgármester       címzetes főjegyző 

 

  dr. Rankl Erzsébet      Zolnai Sándor   

  jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


