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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-én megtartott
nyilvános üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak:

Távol:
Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Illés Szabolcs
Knausz Imre
Zolnai Sándor
Fehér Imre
Mészáros Tamás
Csutáné dr. Hámori Anikó
dr. Rankl Erzsébet
dr. Szeredi Péter
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
Zsichla Gergely
Magyar Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
aljegyző
önkormányzati előadó

Illés Szabolcs polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 9 fő
képviselőből 8 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a „Csákvár, Szabadság téren
térfigyelő rendszer létesítése” és a „TOP-1.2.1 pályázat benyújtása és árajánlatok kérése” című
napirendek aktuális ügyek között történő tárgyalására. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért az
ülés kiegészített napirendjét szavazásra bocsátja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Zolnai
Sándor és dr. Rankl Erzsébet képviselők személyében.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2019. (IX. 24.) határozata
napirend és jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-i nyilvános ülésén
jegyzőkönyv hitelesítőnek Zolnai Sándor és dr. Rankl Erzsébet képviselőket megválasztja, valamint a
következő napirendi pontok tárgyalásáról határoz:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról
3. Floriana Könyvtár és Közösségi Tér intézményvezetésére pályázat kiírásáról
4. A gyermekek szünidei étkeztetéséről
5. Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
6. Döntés Bursa Hungarica pályázaton való részvételről
7. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
8. Csákvár, Szabadság téren térfigyelő rendszer létesítése
9. TOP-1.2.1 pályázat benyújtása és árajánlatok kérése
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidő határozatokról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Illés Szabolcs polgármester:
Részt vettem a 8126 jelű út munkaterület átadásán, ahol a kivitelező tájékoztatása szerint tartani fogják
az előre megállapított határidőt. Az 1. szakasz a most felmart terület, a 2. ütem a központig tartó
felújítás. A műszaki tartalom a tervekhez képest nem változott, a forgalomlassító sziget benne van, és a
2/14

gyalogátkelőhely a kenyérgyárnál, a csatlakozó utcák 10 méteren való aszfaltozása, az árkok rendezése,
a könyvtártól a zebráig gépkocsi leálló sáv épül ki. A közútkezelővel egyeztettünk, ahol Zolnai Sándor
a Településfejlesztési Bizottság elnöke is részt vett, és felvetettük, hogy milyen módon lehetne a
forgalom nagyságán változtatni és sebességet csökkenteni. Molnár István úrtól ígéretet kaptunk arra,
hogy az útfelújításig figyelemfelhívó táblával és felfestéssel jelzik a gyalogátkelőhelyet. A 3. ütemben
lesz valószínűleg közlekedési lámpa, illetve a Rákóczi Berényi Kossuth utca csomópont problémájára is
megoldást fognak keresni. Ez majd a tervezés során fog kialakulni. Ezen a napon volt a gánti rendelő
átadása is.
Szeptember 1-ján részt vettem az általános iskolai tanévnyitón.
Szeptember 3-án városközpont kivitelezési kooperáció volt.
Szeptember 4-én egyeztetést folytattunk a Közútkezelő képviselőjével, ahogy említettem.
Szeptember 5-én került megrendezésre a „Sportolj Csákvár!” elnevezésű sportrendezvény.
Szeptember 6-án közvilágítás korszerűsítés munkaterület átadása történt meg.
Szeptember 9-én rendkívüli üléseket tartottunk.
Szeptember 10-én városközpont kivitelezési kooperáció volt.
Szeptember 13-án csatornahálózat bővítés kapcsán kivitelezői egyeztetés volt. Tartani tudják a jövő
november 30-i határidőt. Folytatni fogják a lakossági rákötéseket, illetve ígéretet kaptunk a Pataksor
utca felbontott szakaszának aszfaltozására is.
Szeptember 16-án eszközátadás történt az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 jelű projekt keretében a kórház
rehabilitációs részlege részére.
Szeptember 17-én Humán Erőforrások Bizottsága ülésen vettem részt.
Szeptember 18-án Tatabánya Zöld Jövőnkért Hulladékgazdálkodási Kft. FEB ülésén vettem részt.
Szeptember 19-én városközpont kivitelezési kooperáció volt, majd bizottsági ülések.
Szeptember 21-én részt vettem a város Kulturális Örökség Napi programján.
Szeptember 23-án városközpont kivitelezési kooperáció volt.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága elmúlt ülésen 2 idősotthoni beutalásról döntött átruházott hatáskörben.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az említett eszközátadással kapcsolatban kérdezném, hogy nem lehetett volna inkább a rendelő részére
vásárolni eszközöket? A fogászati röntgennel például növelni lehetett volna a rendelőintézet színvonalát
és a lakosok ellátását. A kórház is fontos szerepet tölt be a település életében, de jobb lett volna ide
fordítani ezt, úgy emlékszem erről nem volt szó korábban bizottsági ülésen.
Illetve, ha lehetőség lenne rá, jó lenne a régi fogászati széket eltávolítani a rendelőből, fizikai munkámat
felajánlom.
Illés Szabolcs polgármester:
A fogászati röntgengépet szerettük volna beszerezni, és meg is történt az ajánlatok kérése. Annak idején
úgy lett kialakítva a rendelő is, hogy lehetőség legyen a bővítésre. Nem fért bele a pályázati keretbe az
eszközbeszerzés, de erről született határozat. Mivel a rendelő teljes egészében felújításra került, és új
eszközök beszerzése is megtörtént és a kórházban is folyik mozgásszervi rehabilitáció, amit rengeteg
csákvári vesz igénybe, őket is segítettük a szükséges eszközök megvásárlásával.
A fogászati széket a korábbi karbantartó el fogja vinni, de nem volt még rá kapacitása.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Ez korrekt válasz. Ha nem fér bele a költségkeretbe ilyen eszköz vásárlása a rendelőbe, akkor rendben.
A két ülés közötti munkáról szóló jelentésben szerepel, hogy a szerződéskötés megtörtént az iskolás
gyermekek szállítására vonatkozóan. Erről rendkívüli ülésen döntöttünk a gyermekek utaztatása
kapcsán. Ismét el szeretném mondani, hogy javaslom tiltakozó levéllel forduljunk a Tankerülethez, mert
a mindennapi testnevelés esetében nem megoldás, hogy korábban minden nap biztosította a Tankerület
az utaztatást, most pedig már nem. Miért? Anyagi okai nyilván nincsenek, mert jól teljesít az ország.
Miért csökkentették le a mértéket és az igazgatónőt olyan helyzetbe hozva, hogy plusz segítséget kellett
kérnie? A Tankerület megsérti a Kormány politikáját, mely szerint a gyermekek az elsők.
Illés Szabolcs polgármester:
Ezt a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy valóban a mindennapi testnevelést biztosítani kell, de a
törvény nem szabályozza, hogy milyen módon és körülmények között kell ezt biztosítani. Ezt el lehet
látni tornateremben is, és a jelenlegi rend szerint is. Heti három napot biztosítunk így a
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Sportközpontban. Nem az idén csökkentette a Tankerület az utaztatott napok számát, hanem korábban,
ebből probléma nem volt. A gyermekek rossz időben nem voltak az udvaron, és nem kellett lépcsőzniük
sem. Csákváron minden gyerek számára biztosított a tornaterem használat. Hagyjuk meg a lehetőséget a
következő testületnek, hogy biztosítsa a gyermekek utaztatását a későbbiekben. A testnevelők
elmondták, hogy nem mindig van igény a teremre, hiszen a szabadtéren is van lehetőség megtartani a
tornaórákat. Nem javaslom a levél megírását, de a módosító javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki
egyetért képviselő úr javaslata szerinti levél megírásával a Tankerület részére, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 1 (egy) „igen” szavazattal, 6 (hat) „nem” szavazattal és 1
(egy) tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2019. (IX. 24.) határozata
a Tankerületi Központ részére küldendő felhívás elutasításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megerősítve 252/2019. (IX. 9.) számú
határozatát - nem ért egyet azzal, hogy a polgármester levélben vegye fel a kapcsolatot a Tankerületi
Központtal és kérje, hogy a korábbiaknak megfelelően biztosítsák a fedezetet a tornaórák Tersztyánszky
Ödön Sportközpontban történő megtartásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
257/2019. (IX. 24.) határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két ülés között végzett munkáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról
Knausz Imre alpolgármester:
Néhány dologgal egészíteném ki a leírtakat. A szociális étkeztetés esetében magasabb a mutató, amely a
Családok Átmeneti Otthonának köszönhető. A szociális étkeztetésben segítséget nyújtunk nekik, mert
jövedelem nélkül érkeznek ide sok esetben. Az első hónapban nyújtunk támogatást, amíg jövedelemre
szert tesznek. A házi segítségnyújtás esetében a szociális segítségnyújtás és a személyes gondozás
fogalma kettévált a támogatással együtt. Ezért rendszeresen felül kell vizsgálni a segítségre szorulók
számát.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. Alpolgármester úr szűkszavú volt, a
bizottság részletesen tárgyalta a leírtakat. A Családok Átmeneti Otthona nemcsak pénzügyileg, de
humán erőforrásban is nehézséget okoz. Sokkal több munkája van a családsegítő szolgálatnak az ide
érkezők miatt. Az intézményvezetővel is próbáltunk egyeztetni, egy folyamat el is indult, de
tapasztaltuk, hogy a törvény nem véletlenül mondja ki, hogy 40.000 fő fölött kötelező ilyen jellegű
intézmény működtetése. Nehézséget okoz az oktatási intézményekben is és a családsegítő szolgálatnál
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kiemelten. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a szociális szféra a legrosszabbul ellátott munkaerő
tekintetében. Az öt álláshelyet jelenleg két fő tölti be. A bentlakásos intézmény esetében szintén nagy
nehézségek árán tudják tartani a minimum létszámot, a felvétel folyamatos az intézménybe, ennek
tudatában javaslom a beszámoló elfogadását és az intézmény dolgozói felé köszönetünket tolmácsolom.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat előterjesztés szerinti 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
258/2019. (IX. 24.) határozata
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról szóló beszámolóról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény, a Csákvári Önkormányzati Társulás által fenntartott Gondozási Központ és Idősek Otthona
szakmai munkájáról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a lelkiismeretes, szakszerű munkavégzést.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
3. Floriana Könyvtár és Közösségi Tér intézményvezetésére pályázat kiírásáról
Illés Szabolcs polgármester:
Decemberben lejár az intézményvezető 5 évre szóló megbízatása. A magasabb vezetői beosztás
pályáztatása szükséges. Az elbírálással kapcsolatban kötelező megalakítani bíráló bizottságot, melynek
két tagja kötött, a közalkalmazotti tanács és az országos szakmai szervezet képviselője. A
költségvonzatot a tartalék terhére kell biztosítani. Az önkormányzatnak is kell delegálnia a bizottságba.
Javaslatom a Humán Erőforrások Bizottsága elnökét és a polgármestert. Természetesen a Képviselőtestület fog dönteni és a Humán Erőforrások Bizottsága is véleményezni fogja, de a szakmai bíráló
bizottságot létre kell hozni. A Humán Erőforrások Bizottsága valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja elfogadásra a határozati javaslatot polgármester úr által
elmondottak szerint.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetért mindkét határozati javaslat elfogadásával.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Ki nevezi ki az intézményvezetőt?
Illés Szabolcs polgármester:
A Képviselő-testület. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a bizottság
létrehozásáról szóló 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2019. (IX. 24.) határozata
véleményező bizottság létrehozásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
intézményvezetői feladatai ellátására beérkező pályázatok értékelésére, véleményezésére
1. országos szakmai szervezet egy képviselője
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2. Humán Erőforrások Bizottság elnöke
3. polgármester
tagokkal alakítja meg a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot,
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az intézményvezetői pályázat kiírásával, 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
260/2019. (IX. 24.) határozata
a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér intézményvezetésére pályázat kiírásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megtárgyalta a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér intézményvezetői pályázati kiírásáról szóló
előterjesztést,
2. a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér vezetésére intézményvezetői pályázatot ír ki,
3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat mellékletét képező pályázati kiírás
közzétételéről, valamint a pályázati eljárás további előkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Melléklet a 260/2019. (IX. 24.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói állásának betöltésére
pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2019. december 18-tól határozatlan időre szól.
Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2019. december 18-tól 2024. december 18-ig).
Betöltendő munkakör: könyvtáros.
Megbízás: igazgató (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető).
A munkavégzés helye: Csákvár (Fejér megye), Széchenyi utca 8.
A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- intézményvezetés;
- könyvtárosi feladatok ellátása;
- a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
- felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;
- pályázatok elkészítése, benyújtása.
Alapilletmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
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Vezetői pótlék: a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet (és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és
közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt);
- tizennyolcadik életév betöltése;
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy
- főiskolai könyvtárosi képzettség
- a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy fent megnevezett
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat (a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén
legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges) és
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat;

A pályázathoz csatolni kell:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot;
az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás);
nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül a kultúráért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, és az azt igazoló okiratot a
munkáltatónak bemutatja (a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az említett
tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)

Az álláshely betölthető: 2019. december 18.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13.
A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán való közzétételtől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Csákvár Város
Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) címére történő megküldésével vagy személyesen a
megadott címen.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.csakvar.hu
- kozigallas.gov.hu
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4. A gyermekek szünidei étkeztetéséről
Illés Szabolcs polgármester:
Minden évben lehetősége van a Képviselő-testületnek arra, hogy az állami normatíván felül biztosítson
szünidei étkezést a gyermekek részére. A tanév rendje már megjelent júniusban, ennek értelmében az
őszi téli és tavaszi szünetre van lehetőség étkeztetés biztosítására. A korábbi években is támogatta a
Képviselő-testület a maximális időtartamra és a maximális létszám részére biztosítani az étkeztetést az
iskolai szünidő idejére. A Humán Erőforrások Bizottsága valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a polgármester úr által javasolt mértékben maximum
támogatás biztosítását.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetértett a határozati javaslat elfogadásával, mely 229.320,forinttal terheli a költségvetést.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, és a szünidei gyermekétkeztetésre bruttó
229.320,- forint biztosításával, 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
261/2019. (IX. 24.) határozata
a szünidei gyermekétkeztetésről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti
térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést - a jogszabály által kötelezően elő nem írt, de lehetővé tett vállalt feladatként, valamint a vállalkozói felajánlást elfogadva, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő rászoruló gyermekek számára is biztosítja 14 munkanapra a 2019/20. tanév
őszi, téli és tavaszi szünet időtartama alatt.
Határidő:
Felelős:

2019. október 15.
jegyző

5. Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
Knausz Imre alpolgármester:
Az előterjesztésem nagy része a korábbi évi beszámolón alapul. A Pyrbaumi kapcsolat 30.
évfordulójának kapcsán az ünnepségsorozat folytatása volt tavasszal Németországban, majd ősszel
Csákváron. Nagy örömmel fogadták a vendéglátást, szívesen érkeznek minden évben, az idén ősszel is
várjuk őket vendégül. Az idei évben a Képviselő-testület 10 tagja is érkezik, erre még sosem volt példa
az elmúlt évek során.
Illés Szabolcs polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztést.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a beszámoló elfogadását.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásával, 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
262/2019. (IX. 24.) határozata
a testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámolóról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a testvérvárosi kapcsolatokról szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
6. Döntés Bursa Hungarica pályázaton való részvételről
Illés Szabolcs polgármester:
Mióta a pályázati lehetőség megnyílt az önkormányzat minden évben pályázott rá. A részvétel jelzési
határideje aktuális, a pályázat során az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű diákok
tanulmányainak támogatására vonatkozik a pályázat. A megyei önkormányzat is megduplázza a
támogatási összeget és az állam is biztosít hozzájárulást. A Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az
előterjesztést.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja, hogy mivel a pénzügyi keret rendelkezésre áll az idei évben
is vegyen részt az Önkormányzat az ösztöndíjpályázaton.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetértett a határozati javaslat elfogadásával.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással, 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
263/2019. (IX. 24.) határozata
a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019/2020. évi
fordulójához és a kiírásnak megfelelően a saját pályázatát a csatlakozás befogadása esetén 2019. október
4-ig kiírja,
2. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására,
3. az ösztöndíj fedezetére a 2020. évi költségvetésben elkülönít 500.000,- Ft összeget,
4. kinyilvánítja, hogy önkormányzati támogatásban az a pályázó részesülhet, akinél az egyéb pályázati
feltételeknek való megfelelésen túl az egy háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem
éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át, azaz jelenleg 79.800,- Ft-ot.
Határidők:
Csatlakozási nyilatkozat elküldésére: 2019. október 2.
A pályázatok benyújtására: 2019. november 5.
Felelős: polgármester
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7. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Illés Szabolcs polgármester:
A TOP pályázataink záró szakaszba értek, az elszámolás folyamatos. Tegnap a MÁK projektzáró
ellenőrzést tartott a Hivatalban az iskola energetikai korszerűsítésével kapcsolatban. Az EFOP pályázat
megvalósítása folyamatos, összeállításra kerültek a mérföldkövek, a kifizetési dokumentációk, a
védőoltás beszerzés második fordulója is lezárult, be tudjuk szerezni a gyermekek részére a
védőoltásokat. A mentorállási program is folyamatban van, megtartottuk a Sportolj Csákvár
rendezvényt, gerincstabilizáló torna kerül megtartásra, és ebből a pályázatból tudtuk beszerezni a
mozgás rehabilitációs eszközöket is. A TOP 5.3.1.” A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei
kistérségben” című pályázatunk a megvalósítás szakaszában tart, a beszerzések folyamatosak. A
második kifizetési kérelem összeállítása van folyamatban. A városközpont fejlesztés kapcsán a
kivitelezés és az épület berendezésének beszerzése van folyamatban. Benyújtásra került a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, melyből a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér részére
kívánunk műszaki- informatikai, oktatástechnikai eszközöket vásárolni úgy mint, vetítővászon,
projektor, 3 db laptop, Tv, multifunkciós nyomtató, 5 db asztali PC, 5 db monitor. A pályázat
elbírálásának hosszú ideje miatt szükséges az eszközöket önerőből előfinanszíroznunk annak érdekében,
hogy a könyvtár épületét korszerűen berendezhessük. A bekért árajánlatok alapján a felsorolt eszközök
összértéke bruttó 2.620.470,- Ft. Az eszközök beszerzéséhez kérem a Képviselő-testület
felhatalmazását. Benyújtásra került a kazánok helyreállítására vonatkozó vis maior igénylés is, jelenleg
várjuk mindkét vis maior kérelemre a Kincstár visszajelzését. A Településfejlesztési Bizottság valamint
a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót és a keretösszeg biztosítását
javasolja a polgármester úr részére az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozóan.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetértett a határozati javaslatok elfogadásával.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásával egyetért, 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
264/2019. (IX. 24.) határozata
tájékoztató a pályázatokról 2019. szeptember hónapban
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázatokról szóló tájékoztatót és
azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki az informatikai eszközök bruttó 3 millió forint keretösszegig történő beszerzésével egyetért,
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
265/2019. (IX. 24.) határozata
infokommunikációs eszközök beszerzéséről a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér részére
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi
eszközök beszerzésére, a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér részére, bruttó 3 millió forint
keretösszegig:
• vetítővászon
• projektor
• 3 db laptop
• Tv
• multifunkciós nyomtató
• 5 db asztali PC
• 5 db monitor
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. Csákvár, Szabadság téren térfigyelő rendszer létesítése
Illés Szabolcs polgármester:
Korábban már testületi határozat született a tervezésről, ezeknek a kameráknak a felszerelése különösen
indokolt, mert több lakossági észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy többen nem megfelelően
használják a parkot, illetve nyugdíjasokat inzultus is ért a közelmúltban. Indokolt a kamerák
felszerelése, így három árajánlatot kértünk be, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat a Mór - Véd
Security Kft. ajánlata. A Településfejlesztési Bizottság valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést.
Zolnai Sándor képviselő:
A bizottsági ülésen úgy ítéltük meg, hogy az említett cég adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ehhez
szükségesnek láttuk indoklás elkészítését, melyre felkértük aljegyző urat. A legjobb ár érték arányban
ezt az ajánlatot javasoljuk elfogadásra.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Településfejlesztési Bizottság javaslatával.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Kérem, hogy az értékelés, ami itt szerepel az előterjesztésben, kerüljön a határozat szövegébe is.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltárással 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
266/2019. (IX. 24.) határozata
Csákvár, Szabadság téren térfigyelő rendszer létesítéséről
I. Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csákvár, Csákvár, Szabadság téren térfigyelő
rendszer létesítéséről szóló előterjesztést és a beérkezett ajánlatokat megismerte.
II. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a telepítendő kamerák célja a
város központjában lévő park védelme, a közlekedők figyelése, róluk felvétel készítése, rongálások,
lopások és egyéb bűncselekmények megelőzése. A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat
a Mór- Véd Security Kft. ajánlata, mely kiemelkedően részletes, emiatt rejtett költségeket nem
tartalmaz. Az ajánlat a következőket tartalmazza:
1. a kamerák alacsony fényviszonyok esetén is megfelelő (színes, arcfelismerés) kép biztosítását,
infravörös kép megjelenítését 50 m-ig,
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2. vandálbiztos kivitelt (fém kültéri védettség)
3. 32 csatornás rögzítőt (további kamerák felszerelése miatt célszerű)
4. a kamerák használatához szükséges oktatást
III. A Képviselő-testület Csákvár, Szabadság téren térfigyelő rendszer létesítésére a legkedvezőbb ajánlatot
adó vállalkozóval kíván szerződést kötni:
Mór - VÉD Security Kft
Székhely: 8060 Mór, Orgona u. 22
Cégjegyzék szám: 07 09 017795
Adószám: 11733618-2-07
Ár (bruttó): 1.228.648,- Ft
Felhatalmazza a Polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. TOP-1.2.1 pályázat benyújtása és árajánlatok kérése
Illés Szabolcs polgármester:
Ahogy korábban jeleztem az erre a kiírásra benyújtott pályázatunkat az irányító hatóság nem fogadta el,
mert a környezet besorolása nem teszi lehetővé a fejlesztést. Új pályázat benyújtására van lehetőségünk.
Mivel korábban fejlesztésbe bevont területté vált a Szabadság tér túlsó oldala a park kialakítására, ezt a
területet kívánjuk bevonni, ahol történeti parkot alakítanánk ki. A kötelezően előírt elemek
megvalósítása mellett. Amennyiben lesz rá lehetőség a TOP-1.2.1 konstrukció keretein belül, az
ingatlant szeretnénk egy, a Csákvár történetét bemutató történeti- turisztikai parkká alakítani, a
pályázatban kötelezően előírt projektelemek megvalósításával együtt.
A parkban helyet kapnának a következők: élményelemek, interaktív történeti tematikájú
gyermekjátszótér, „Csákvár az őskortól napjainkig”, 10 interaktív élménypont kialakítása, mely Csákvár
történelmének kiemelkedő eseményeit fogja bemutatni a nagyközönség számára. Az élményelemekhez
kapcsolódóan sétaútvonalak, zöldfelület kialakítása történik. Felújításra kerül a tematikus
gyermekfoglalkozásoknak helyt adó szaletli. A múzeum látogatói számára új parkolóhelyek létesülnek,
illetve megújul az emlékház homlokzata. A beruházás összege nettó 135 millió forintot tesz ki. A
pályázat benyújtásához szükséges üzleti terv készítése is, valamint az egyes tevékenységek
megvalósításához árajánlatok bekérése is
Mészáros Tamás képviselő:
Tekintettel arra, hogy az eredeti tervekben is így szerepelt, hogy mindkét oldal parkosításra kerül, ez
egy plusz hozzáadott érték. Jól tudom Dornyi Mihállyal kapcsolatos emlékpark átvételéről? Az
élményparkba Csákvár bemutatására a legjobb helyen lenne, nem mintha jelenlegi helyén nem lenne
megfelelő, de a központban másként mutatna.
Illés Szabolcs polgármester:
Valóban felajánlotta az Önkormányzat részére a maketteket, abban maradtunk, hogy megvárjuk a
városközpontban lévő munkálatok befejezését és visszatérünk rá.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Erre a területre rendelkezünk tervekkel úgy emlékszem. Az bizonyos értelemben most módosításra
kerül?
Illés Szabolcs polgármester:
90%-ban megfelel, műszaki tartalomnövelés nem lesz, kiegészítés kell csak az interaktív élménypontok
és a játszótér tekintetében. A zöldfelület a sétaútvonalak és a parkoló az eredeti tervek szerint
kerülnének megvalósításra.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A 2. pontban ami a Csóra és Bagó ház lerombolását tartalmazza, kerüljön ki a szövegből. Egyrészt a
Bagó-ház esetében úgy emlékszem, hogy elég nagy vita volt a Láng-ház kapcsán mivel megtartásra
javasolta a tervező iroda. A Bagó-ház hasznosítására van tervünk úgy tudom. A Csóra házat jelentős
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összegért vásárolta meg az önkormányzat, ami aránylag jó állapotban van, és ha egyébként is interaktív
kiállítóhely kialakítására lenne szükség arra kellően megfelelő az épület. Mégsem semmisül meg, némi
átalakítással hasznosításra kerülne.
Illés Szabolcs polgármester:
A Bagó házzal kapcsolatban valóban készült terv 10 évvel korábban közösségi tér funkcióra. A
szomszédban jó ütemben épül a közösségi tér. Az épület nincs jó állapotban, illetve ahogy képviselő úr
is említette tervekkel rendelkezünk az ingatlanok elbontását követően park kiépítésére is. Az eredeti
javaslatot javaslom elfogadni, hiszen maradéktalanul ebben a formában tud csak megvalósulni.
Zöldfelületet szeretnénk növelni és parkolókat szeretnénk kialakítani. Jelentős pénzt kell az épületek
állagmegóvására fordítani.
Zolnai Sándor képviselő:
Én is beszéltem Dornyi Mihállyal, aki az intézményeknek szerette volna felajánlani egyenként. Az ilyen
gyűjteményt félteném közparkba kiállítani, hiszen kisebb rongálás is elegendő maradandó pusztításhoz.
Az önkormányzat udvara megfelelő lehetne esetleg, de mindenképpen zárt helyet javaslok.
Mészáros Tamás képviselő:
Ha jól értettem, a Láng ház analógiájára ne bontsuk le a Bagó-házat. Ha emlékszik a Láng házat el
kellett bontani, ez egy új ház.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A kivitelező azt ígérte, hogy a régi formájában valósul meg.
Mészáros Tamás képviselő:
A tervek között szerepelt, hogy külső megjelenése maradjon változatlan. Azok a tervek, melyek a
túloldalra készültek részünkről is elfogadott tervek. Az ülés végére szántam, hogy többször voltam bent
az Ébner-házban, és ha már Csákvár egyik fő vonzereje a turizmus és ez az új városközpont is a
csákváriakat gyönyörködteti, legalább ekkora vonzerőt jelent a turistáknak is. A múzeum szoros
csatlakozása is lehetőséget nyújtana, akár a makett-park őrzésére is. A turizmussal és az Ébner házzal
kiemelten kell foglalkoznia a következő testületnek. Két üres ingatlanunk is van, a Kastélypark 5 és a
mostani könyvtár épülete is. Az Ébner-ház jelenlegi üzemeltetője nem mi vagyunk, de nem lehet
közömbös számunkra az ott folyó munka. Az idegenforgalommal, vendéglátással foglalkozó
szakembereket be kell vonni, mert jelenleg olyan mintha nem is működne. Ez kiemelt projektként
kellene kezelni a későbbiekben.
Illés Szabolcs polgármester:
A jelenlegi bérlővel már egyeztettünk, sajnos közre játszott az is, hogy a turisztikai szezon vége felé
járunk már. Jobb marketing szükséges, amire már megtettük a lépéseket. A környező településekkel fel
kell venni a lépést. Úgy tudom a jelenlegi bérlő látványtechnikai elemeket is kíván bevetni, és a városi
rendezvények számát is szeretnék növelni. Már az idén télen is terveznek megvalósítani, erre már van
kezdeményezés.
Amennyiben más észrevétel nincs, kérem, aki egyetért dr. Szeredi Péter képviselő társunk módosító
javaslatával, mely szerint a jelenleg Képviselő-testület által elfogadott kiviteli tervet tekintsük
semmisnek és maradjon meg a két ingatlan és későbbi hasznosításával foglalkozzon a testület,
kézfeltartással jelezze.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Ne tekintse semmisnek, hanem módosítsa. Polgármester úgy nyilatkozott, hogy a tervek 90%-a egyezik.
Tehát módosítani szükséges.
Illés Szabolcs polgármester:
A játszótér nem szerepel csak benne, az interaktív élménypont és a többi eszköz nem igényel
áttervezést. Ha úgy tetszik, akkor 99% az egyezés, a játszótér tervezése szükséges csak. A technikai
paraméterek nem módosulnak, a parkolók is megvalósulnak, de ha a két épület megmarad, akkor semmi
nem tud megvalósulni a tervek szerinti tartalommal.
Kérem, szavazzunk az ismertetett javaslatról.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 1 (egy) „igen” szavazattal, 7 (hét) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
13/14

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2019. (IX.24.) határozata
Szabadság téri kiviteli terv módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy a
Szabadság téri park bővítésére vonatkozó jelenleg Képviselő-testület által elfogadott kiviteli tervet
tekintse semmisnek és a Szabadság tér 2. szám, valamint a Szabadság tér 3. szám alatti ingatlanokon
található felépítmények maradjanak meg, ezek későbbi hasznosításával foglalkozzon a testület.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a határozati javaslatban szereplő javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, 1(egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2019. (IX.24.) határozata
TOP-1.2.1. pályázat benyújtásáról és árajánlatok kéréséről
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a TOP-1.2.1 pályázat
benyújtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1. jelű konstrukcióra támogatási
kérelmet kíván benyújtani nettó 135 millió forint összegben a Csákvár történetét bemutató
történeti- turisztikai park kialakítására a Szabadság téren, a Szabadság tér 2. (hrsz 10) és a
Szabadság tér 3. (hrsz 9.) felépítmények helyén.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt a 2. pontban megjelölt
pályázati konstrukció dokumentációjának összeállítására és felhatalmazza a polgármestert a
szükséges árajánlatok bekérésére, a legjobb ajánlatot adó vállalkozásokkal történő feltételes
szerződéskötésre és a pályázat benyújtására, illetve a pályázat nyertessége esetén a Támogatási
Szerződés aláírására és a projekt megvalósítására, a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Köszönöm az elmúlt 5 éves munkát, konstruktív együttműködés volt, még ha voltak is viták, de a
település érdekében jó döntések születtek. Látható, hogy az elmúlt 5 évben fejlődött a város. Köszönöm
az együttműködést és a munkát, a tévénézőknek a figyelmet és türelmet. További szép estét kívánok!
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 óra 45
perckor berekesztette.
- k.m.f.
Illés Szabolcs
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

dr. Rankl Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

Zolnai Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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