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Jegyzıkönyv 

 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testületének 2010. 
január 26-án megtartott nyilvános ülésérıl 
 
Jelen vannak:   Giesz János   polgármester 
    dr. Kovács László  alpolgármester 
    dr. Nagy István  alpolgármester  

Bakány János  képviselı 
    Csuta Andor    képviselı  

Halász Péter   képviselı 
    Jankyné Kıvári Csilla képviselı 
    Kántorné Szarka Veronika képviselı 

Medgyesi József   képviselı  
Presér Istvánné   képviselı 
Setét Vilmos   képviselı 

    Zink Szmilkóné   képviselı  
    Zolnai Sándor  képviselı 
 
Távol:     Illés Szabolcs  képviselı 
    
Meghívott:    dr. Hanák Mária  jegyzı 
    Tóth András    hatósági irodavezetı 
    Trimmel Anna  pénzügyi irodavezetı 
    Szendrei Györgyi   mőszaki irodavezetı 
    Nagyné John Ágnes  belsı ellenır 
    Schneider Béla         sportközpont vezetıje 

   Mészárosné Ágoston Ildikó könyvtár igazgató 
   Lönhárd Vilmosné   iskola igazgató 
   Faddi Péterné   óvoda vezetı 
   Nagyné Sárközi Éva Gond.Közp. mb. vezetıje  

 
Giesz János polgármester:  
Köszöntötte a nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi 
tagokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı 
testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok 
tárgyalására, melyet azzal a módosító javaslattal terjesztett a  képviselı-testület 
jelenlévı tagjai elé, hogy az aktuális ügyekben felsorolt témákat az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésére vonatkozó tervezet 
megvitatása címő napirendi pontnál tárgyalják meg, mivel az összefügg azzal. 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  elfogadta.   
A napirend tárgyalása elıtt jegyzıkönyv hitelesítınek  Jankyné Kıvári Csilla és 
Kántorné Szarka Veronika  képviselıket javasolta.  
A képviselı-testület a javaslattal 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetértett a napirendi pontokkal, valamint a módosításra tett 
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javaslattal. Jankyné Kıvári Csilla, valamint Kántorné Szarka Veronika 
képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.  
 
Napirendi pontok:  
 

 1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő  
                határozatok végrehajtásáról  
 
 2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésére vonatkozó  
                tervezet   megvitatása 
 

  - Polgárırség „Támogatási Megállapodásának”módosítása 
- Tóth László Csákvár, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos kártérítési 
      igénye 
-   „Dallam” Alapítvány mővészet  oktatás támogatására irányuló igénye 
- Általános iskolai tanulók sportintézménybe történı szállítására 

vonatkozó ajánlatok megvitatása 
-  „Harangvirág” Nyugdíjas Klub támogatása  

 

3./ Gondozási Központ és Idısek Otthona intézményvezetıi pályázat  
      kiírása  

 
 4-/ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
                 
 5./ Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület részérıl együttmőködés  
                kezdeményezése  
 
 6./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont –mint intézmény- átszervezése,  
                non-profit Önkormányzati Kft. létrehozása 
 
 7./ Gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV.29.)  számú rendelet  
                módosítása 
 
 8./ „Floriana” Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
                 jóváhagyása 
 
 9./Aktuális ügyek 
  

 

1./Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő     
     határozatok végrehajtásáról 

                (Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Giesz János polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a két ülés között átruházott hatáskörben 
végzett munkáról. Felkérte a bizottságok elnökeit,  hogy aki a két ülés között 
végzett munkáról szeretne tájékoztatást adni a képviselı-testületnek az tegye 
meg.   
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Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet a 2010. január 23-án megtartott bizottsági 
ülésen átruházott  hatáskörben végzett munkáról, a hozott határozatokról.   
 

Jankyné Kıvári Csilla képviselı:   
Kérte a polgármester urat, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet, hogy a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszerben a pályázók közül hány 
fı kapott  a Megyei Oktatási Bizottság javaslatára támogatást? 
 

Giesz János polgármester:  
A javasoltak közül 7 fı kapott támogatást a képviselı-testület által felállított 
sorrendben.  
 

A képviselı-testület  13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a két ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket tudomásul 
vette.   
 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi  költségvetésére                 
     vonatkozó   tervezet megvitatása 

                (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
  - Polgárırség „Támogatási Megállapodásának”módosítása 

              (Kérelem, támogatási megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét  
               képezi.)   
 
Giesz János polgármester:  
A képviselı-testület 2010. január 12-én közmeghallgatást tartott. Pénzügyi 
Bizottsági ülésen is tárgyaltak a 2010. évi költségvetésre vonatkozó tervezetrıl.  
Kérte a képviselı-testületet, hogy  a mai ülésen  tegyék meg javaslataikat. 
Elsıként az aktuális ügyek keretében felsorolt napirendi pontokat tárgyalják meg, 
mivel az szorosan kapcsolódik a 2010. évi költségvetéshez.  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2010. 
január 21-én megtartott ülésén tárgyalta  a Polgárırség támogatási 
megállapodásának módosítására irányuló kérelmet.  Felkérte Kántorné Szarka 
Veronikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet 
a bizottság javaslatáról. 
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Polgárırség 300.000.- Ft támogatást kapott az önkormányzattól az elmúlt 
évben. A támogatás elsı részével már elszámoltak, de a  második részét nem a 
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen használták fel. A kérelem 
részletesen tartalmazza ennek okát. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselı-
testületnek a támogatási szerzıdés módosítását a beadott kérelem alapján. 
Javasolja  hogy hívja fel a képviselı-testület a támogatottak figyelmét arra, hogy 
a pályázatok beadásánál pontosabban jelöljék meg, hogy mire kívánják 
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felhasználni azt. Javasolja a bizottság, hogy a kiírandó pályázati felhívásban is 
nyomatékosan kerüljön  feltüntetésre a figyelmeztetés.  
 
Giesz János polgármester:  
Más hozzászólás nem lévén javasolja, hogy hozzanak döntést  a Polgárır 
Egyesület Támogatási Megállapodása tárgyában.   
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

7/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a  Polgárır 
Egyesület (8083. Csákvár,  Széchenyi u. 8.) képviseletében eljáró Hideg 
László és Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviseletében eljáró 
Giesz János polgármester között 2009. április 7-én megkötött Támogatási 
Megállapodás 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„2/ A támogatás felhasználásának célja: üzemanyag-költség, 
telefonköltség, gépkocsi karbantartásával, ajándékba kapott gépkocsi 
átírásával, törzskönyv, forgalmi engedély kiváltásával, polgárırök számára 
ruházat biztosításával kapcsolatos költségek fedezete.” 
 
Felhívja a Polgármestert, hogy a  Támogatási Megállapodás módosítását 
írja alá. 
 
Határidı: 2010. január 31. 
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

-   Tóth László Csákvár, Széchenyi u. 14. szám alatti lakos kártérítési 
     igénye 

(Kérelem, szakvélemény,  válaszlevél a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
Giesz János polgármester:  
Felkérte Tóth András hatósági irodavezetıt, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet a tudnivalókról. Ezt követıen Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi 
Bizottság elnökét kérte fel, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság 
javaslatáról.  
 
Tóth András hatósági irodavezetı: 
Tóth László Csákvár,  Széchenyi u. 14. szám alatti lakos kérte, hogy a 
gépkocsijában keletkezett kárt a szakértıi véleményben foglaltak alapján az 
önkormányzat térítse meg részére. Tóth úr gépkocsijában  az  Aranyhegyi úton 
keletkezett kár. A káresemény helyszínét Szendrei Györgyi mőszaki 
irodavezetıvel megtekintette. Álláspontjuk szerint  az út állapotából  nem tőnik 
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egyértelmőnek, hogy ok okozati összefüggés van az út állapota és a 
káresemény között, ezért  bizonyítottság hiányában nem javasolja a kár 
megtérítését.  
A hozzá intézett levélre, mely október 28-án kelt Tóth László nem válaszolt.  
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi Bizottság  nem javasolja a képviselı-testületnek Tóth László  
kártérítési igényének elfogadását. 
 
Giesz János polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi 
Bizottság javaslatát, mely szerint a képviselı-testület ne támogassa Tóth László 
kártérítési igényét.  
 
A képviselı-testület 12 igen  szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

8/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Tóth László 
Csákvár, Széchenyi u. 14. szám alatti  lakos – gépkocsijában keletkezett kár  
megtérítésére vonatkozó igényét-  elutasítja  
A képviselı-testület a csatolt iratok alapján nem látja bizonyítottnak a 
káresemény és az út hibája közötti ok- okozati összefüggést.  
 
Felhívja a  polgármestert, hogy kérelmezıt tájékoztassa a képviselı-testület 
határozatáról.  
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

- „Dallam” Alapítvány mővészet  oktatás támogatására irányuló  
       igénye 

                 (Alapítvány igazgatójának levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester: 
E napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka 
Veronikát a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a 
bizottság javaslatáról. 
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı: 
A 2009. szeptember 1-én kelt közoktatási megállapodás alapján  a 2009/2010-es 
tanévre önkormányzatunk 3.250.000.- Ft céltámogatást szavazott meg az 
Alapítvány részére.  Dallam Alapítvány támogatási igényére vonatkozó levelét 
ismertette a képviselı-testülettel.   
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Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi  Bizottság a 
támogatási kérelmet nem javasolja elfogadásra. Önkormányzatunknál is 
jelentısen csökkentek a normatív állami támogatások és elsısorban az 
alapfeladataink mőködését kell biztosítanunk. A megállapodásunkban azt 
vállaltuk, hogy a 2009/2010-es tanévben 3.250.000.-Ft-tal támogatjuk az 
alapítvány mőködését. Az önkormányzatnak nem áll módjában  további plusz 
támogatást nyújtani.  
 
Zolnai Sándor képviselı: 
Véleménye szerint a Megállapodást idı közben nem  módosíthatja, az 
Alapítvány, novemberben lett volna lehetısége, amellyel nem élt. Javasolja, hogy 
a kérelmet utasítsa el a képviselı-testület és Ludányi Tamás igazgató úrral 
udvariasan közölje a polgármester úr, hogy a módosításra vonatkozó kérelmet 
idıben terjessze elı, a módosításra legközelebb a tanév végén kerülhet sor.  
 

Csuta Andor képviselı:  
Ne utasítsák el a kérelmet, tárgyalni kellene arról, hogy esetleg 858.000.- Ft-nál 
kevesebb összeggel, de  támogassák. Ellenkezı esetben elıfordulhat, hogy nem 
tud mőködni, amelynek komoly következményei lehetnek.  
 

dr. Hanák Mária jegyzı: 
Szerzıdés 7./ pontja szerint  abban állapodott meg az alapítvány és az 
önkormányzat, hogy  5  tanévre kötik a megállapodást. A szerzıdés teljesítését 
pedig minden tanév végével felülvizsgálják,  kölcsönösen értékelik és 2010. július 
31-ig elvégzik a módosításokat.  
 
Csuta Andor képviselı:  
Napjainkban nagyon sok változás van, amelyet nehéz követni. Kérdésként merül 
fel benne, hogyan oktassák a   gyerekeket, ha kevesebb normatívát kapott az 
alapítvány. Szerinte kell támogatni, ilyenkor kell „belépni” az önkormányzatnak és 
ha nem is a kért összeggel, de valamennyivel támogatni kellene. Nagyon 
érdekes  meghatározás, hogy semmivel ne támogassák, mert a megállapodás 
nem tartalmazza. Az alapítvány igazgatója leírja, hogy mennyivel kevesebb 
normatívát kapott a feladatellátásra. Önkormányzatunkra is vonatkozik ez, hiszen 
ha a bevételeink nem úgy alakulnak, akkor a kiadásokat is csökkenteni 
szükséges.  A község gyermekeinek oktatásáról gondoskodnak. Nem lenne jó, 
ha  a támogatás miatt dugába dılne.  
 
Giesz János polgármester:  
Nem könnyő önkormányzatnak, intézményeknek, alapítványoknak sem. 
Javasolja a testületnek, hogy  a költségvetés elfogadása elıtt a februári Pénzügyi 
Bizottsági ülésre hívják meg Ludányi urat, tárgyaljanak arról, hogy 2010. július 31 
után melyek a jogos igények és tudjuk- e támogatni. A normatívák csökkentése 
nem csak az önkormányzatokat, hanem az alapítványokat is sújtotta.  
Év végén beszélnek a szerzıdés teljesítésérıl.  
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dr. Hanák Mária jegyzı:  
A megállapodás a 2009/2010. tanévre szól. Véleménye szerint nem 
megalapozott az igazgató úr kérése.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi iroda vezetı:  
A mővészetoktatással kapcsolatban elmondható, hogy  az elmúlt 4 év során az 
állami támogatás mértéke folyamatosan csökkent. Önkormányzatunk sokat tett 
azért, hogy mi módon tudja a nem kötelezı feladatellátást megoldani.  A testület 
fenntartásában az elmúl költségvetési évben  8-10 millió  között volt a 
mővészetoktatás. Abban az esetben, ha a  II. félévre  3.250.000.- Ft-on felül még 
858.000 Ft támogatást nyújtanak,  akkor már 4 millió Ft-nál tartanak és nem telt 
el egy tanév. Az állami finanszírozás csökkenése látható volt. Lehetséges, hogy 
nem mérte fel a csökkenés nagyságát, és 4 hónap után kiderül, hogy szükség 
van még + 858.000.- Ft finanszírozásra, az átgondolandó a testület részérıl. 
Szeptemberben is ugyan ezek a normatívák voltak. A nagymértékő állami 
támogatás csökkenése nem a 2010. évre vonatkozóan történt. 
Önkormányzatunknál is csökken az állami normatív támogatás.  Véleménye 
szerint bizonytalanná teszi az ellátást.  
 
Giesz János polgármester:  
Továbbra is az a javaslata, hogy a következı Pénzügyi  Bizottsági ülésre hívják 
meg Ludányi Tamás igazgató urat és tárgyaljanak a kérésrıl, figyelembe véve a 
közoktatási megállapodásban foglaltakat.  
 
Csuta Andor képviselı.  
Továbbra is azt tartja helyesnek, hogy folytassanak tárgyalásokat. Úgy véli, hogy 
más nem kötelezıen ellátandó feladatok tekintetében   lobbi tevékenység  alakul 
ki. Iskolát megsértettük. Létfontosságú intézményt, melyet bezárással fenyegeti, 
az  ÁNTSZ , elmegyünk mellette. Azt kívánja, hogy ezeket a dolgokat érezzék át 
azok is, akinek nem jár oda a gyermeke,  az unokája.  
A polgármester javaslatát elfogadhatónak tartja. Az a kérése, hogy mindenki 
arányosan vállaljon terhet, osszák el igazságosan ezt a kevés pénzt. Biztos, 
hogy akkor jön a megrázkódtatás, amikor megérkezik az állami támogatás és 
kiderül, hogy  erre sem jut, meg arra sem.  
 
Presér Istvánné képviselı.  
Beszélni azzal lehet, aki kéréssel fordul az önkormányzathoz. Szinte 
ultimátummal jött ide az intézmény igazgatója, akkor amikor még  az elsı év sem 
telt el. Kivétel nélkül mindenki megköszönte azt, hogy a mővészetoktatás 
fennmaradhatott.  Megmentették.  Az e tanévre vonatkozó plusz igényét nem 
tartja jogosnak.  
 
Kántorné Szarka Veronika képviselı:  
Amikor a közoktatásról szóló megállapodást megkötötte az önkormányzat, akkor 
a céltámogatás összegét a 3.250.000.- Ft.-ot Ludányi Tamás igazgató úr jelölte 
meg. Nyilvánvaló, hogy akkor úgy számolt, hogy ebbıl a támogatásból kijön. 
Nem tartja elfogadhatónak, hogy erre az összegre még tesz 858.000.- Ft-ot. 
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Egyetért azzal, hogy tárgyaljanak vele, de a következı tanévre  vonatkozzon 
az emelt támogatás,  İ vállalta be nem az önkormányzat  ajánlotta fel.  
 
Giesz János polgármester:  
A következı tanévre vonatkozóan tudni kell, hogy a  költségvetésben milyen 
összeggel számoljanak. Más a költségvetési év és más a tanév.  Javasolja, hogy 
a 2010. évi költségvetés elfogadása elıtt kerüljön sor Oktatási és Kulturális 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésére, ahol tárgyalnak a 
közoktatási megállapodás módosításáról.  
 
 
Giesz János polgármester:  
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kérte a képviselı-testületet, hogy 
hozzanak határozatot a közoktatási megállapodás módosítására irányuló 
kérelemmel kapcsolatban.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal,  1  nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

9/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dallam” 
Mővészeti Közalapítvány 2009/2010. tanévre vonatkozó -858.000.- Ft 
összeggel megemelt-  támogatási igényét  elutasítja.  
 
Felkéri az Alapítvány vezetıjét, hogy a mővészetoktatás támogatására 
vonatkozó „Megállapodásban” foglaltaknak megfelelıen 2010. június 30-ig 
nyújtsa be támogatási igényét a 2010/2011. tanévre vonatkozóan.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az 
Alapítványt tájékoztassa.  
 
Határidı:  2010. február 10.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

- Általános iskolai tanulók sportintézménybe történı szállítására 
vonatkozó ajánlatok megvitatása 
(Szállításra vonatkozó árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Giesz János polgármester:  
Ezen napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.  Felkérte Kántorné 
Szarka Veronikát a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıket a 
bizottság javaslatáról. 
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Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Az elmúlt költségvetési évben  úgy határoztak, hogy az  iskolásoknak a 
testnevelés órákat ne a Sportintézményben, hanem az  iskolában tartsák meg, 
mert ez megtakarítást jelentene. A Sportintézmény átszervezése nem történt 
meg, ezért a decemberi képviselı-testületi ülésen úgy döntöttek, hogy árajánlatot 
kérnek a gyermekek sportintézménybe történı szállítására vonatkozóan, hogy a 
testnevelés órák ismételten az intézményben lehessenek megtartva. Az 
árajánlatok beérkeztek, amelyekrıl a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. A „Régió-
2007.” Kft. és  Oszoli Tibor vállalkozó nyújtotta be ajánlatát. Oszoli Tibor ajánlata 
havi 200.000 Ft., a „Régió-2007.” Kft. ajánlata 150.000.- Ft/hó volt. A Pénzügyi 
Bizottság a „Régió 2007”  Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra.   
 
Zolnai Sándor képviselı: 
Oszoli Tibor ajánlatában úgy szerepel, hogy a Móric-majori járat és a 
Sportintézmény járat összevonása esetén 80.000.- Ft-tal kevesebbért, vagyis 
120.000.- Ft/hó összegért is el lehetne vállalni a szállítást.  
Oszoli Tibor vállalkozónak egy fı alkalmazottat el kellett küldeni.  
 

Lics Zoltán „Régió-2007” Kft. ügyvezetı igazgatója: 
Túlzottnak és inkorrektnek tartja az ajánlatot, nem szeretné nullszaldósra kihozni 
a járatot. Nem érti, hogy az Oszoli miért adott be ismételten a mórici járatra 
ajánlatot és miért állítja, hogy a két járat összevonását l20.000.- Ft összegért 
meg lehetne oldani. A. Mórici járat is nullszaldós.  Nem kívánják  nullszaldósra 
hozni a  sportintézménybe induló járatot.   
 

Giesz János polgármester: 
7 hónapra javasolja meghatározni a sportintézménybe az iskolások szállítását 
Lics Zoltán ajánlatát javasolja elfogadásra.  
 

Lönhárd Vilmosné:  
Május 15-ig   és szept. 1-tıl december 15-ig. Amikor szünet van, akkor azokat az 
alkalmakat másra szeretné felhasználni. A továbbképzések miatti tanítási szünet 
idejét, a  tavaszi szünet idejét. Elıre nem tudja megmondani ezeket az 
idıszakokat, de szeretné igénybe venni és felhasználni másra, pld. versenyre 
vinni a gyermekeket stb.   
 
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı: 
Egyetért az iskola igazgatójának javaslatával. Megkérdezte, hogy a 150.000.- Ft 
egész hónapra vonatkozó elszámolást járatszámra át  tudják- e számolni, mert 
egyéb utakra van felajánlás.  3-4 nap is kiesik, akkor az sokat jelent.  
 
Lics Zoltán ügyvezetı:  
Meg lehet határozni napokra lebontva, kilométerre is a számlát. A kimaradt 
napok  felhasználásra kerülhetnek, annak nincs akadálya.  
 

Schneider Béla lntézményvezetı:  
Amennyiben létre jön a non-profit kft. akkor az  ÁFA-ból tudnak- e vissza 
igényelni?  
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Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
Semmi nem zárja ki, hogy a non-profit Kft mőködtetési körébe tartozzon az 
iskolások  sportintézménybe történı szállítása.  
 

Giesz János polgármester: 
Javasolja, hogy 2010. február 1. napjától május hó 15. napjáig, illetve 2010. 
szeptember 15. napjától december 31-ig  kössék meg a szerzıdést. 
Az elhangzottak alapján  úgy javasolja a megállapodás megkötését, hogy 
amennyiben iskolai okok miatt  a szállítás elmarad, a fel nem használt 
kilométerek más célra történı hasznosítását a vállalkozó –megbeszélés szerint- 
biztosítja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix Pénzügyi Bizottság tagja:   
A Pénzügyi Bizottság tagjaként azt javasolja, hogy kössék meg a vállalkozóval 
egy évre a szállításról szóló megállapodást. A költségek a 2010. évi 
költségvetésbe legyenek betervezve.  
 

Giesz János polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát fogadja el a Régió 2007 Kft. ajánlatát és kössön vele megállapodást 
2010 február hó 1. napjától 2010. május hó 15. napjáig, valamint 2010. 
szeptember 15. napjától 2010. december 31. napjáig.  A javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 

A képviselı-testület  11 igen szavazattal,  2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

10/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Esterházy” Iskola tanulóinak Sportközpontba történı szállításának 
biztosítására Megállapodást köt  a Lics Zoltán által képviselt „Régió-2007” 
Kft-vel. A Megállapodás határozott idejő: 2010. február 1. napjától 2010. 
május 15. napjáig, illetve 2010. szeptember 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig szól.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a képviselı-testület határozatának 
megfelelı Megállapodás aláírására.  
 
Határidı: 2010. január 31.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
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- „Harangvirág” Nyugdíjas Klub támogatása  

                   (Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  a „Harangvirág” Nyugdíjas Klub támogatására 
irányuló kérelmét. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a Pénzügyi Bizottság javaslatáról.   
 

Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:   
A „Harangvirág” Nyugdíjas Klub támogatást kért  az önkormányzattól. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy amennyiben a képviselı-testület kiírja a civil 
szervezetek számára a támogatási pályázatot, akkor nyújtsák be igényüket. 
Egyenlıre nem javasolja a kérelem tárgyalását.  
 
Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a  Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadják 
el.  
 
A képviselı-testület 13 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

11/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Harangvirág”Nyugdíjas Klub támogatás megítélésére irányuló kérelmét 
elutasítja azzal, hogy a civil szervezet a Képviselı-testület által – mőködési 
támogatás elnyerésére irányuló- kiírandó pályázatra nyújtsa be igényét.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a Nyugdíjas Klubot a Képviselı-testület 
döntésérıl a határozat megküldésével értesítse.  
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
 
  Tájékoztatás pályázati lehetıségrıl 
  (Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
  
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság  január 
25-én megtartott ülésén tárgyalt a közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó, központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének lehetıségét célzó pályázat esetleges benyújtásáról.  
Nyertes pályázat esetén lehetıség nyílna az iskola vizesblokkjának felújítására, 
az Északi szárnyon a  nyílászárók cseréjére. A támogatás mértéke 20.000.000.-
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Ft, amelyhez 20 % önerıt kell biztosítani, ebben az esetben 
5.000.000.- Ft fedezet kellene az önkormányzat részérıl.  
A legszükségesebb munkákat az intézményeknél meg kell oldani. A Szabadság 
téri óvodaépületnél a melegítı konyha rendbetétele, az épület hátsó részének a 
lebontása, sok pénzbe kerülne. A Településfejlesztési Bizottság, illetve a 
képviselı-testület tagjai az intézményvezetıkkel egyeztetett idıpontban 
szeretnék az épületeket megnézni az intézményvezetık kalauzolásával és 
áttekintenék a problémákat. Amennyiben nem lesz pályázati lehetıség az óvoda 
nyílászáróinak a cseréjére, akkor is  meg kell oldani.    
A Településfejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy vegyenek részt a pályázaton. 
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
Pénzügyi Bizottság is azt a javaslatot  hozta, hogy vegyenek részt a pályázaton. 
Nyertes pályázat esetén lehetıség nyílna az ÁNTSZ által feltárt hiányosságok 
megszőntetésére, nevezetesen az iskola vizesblokkjának felújítására. Nem 
kockáztathatja meg a képviselı-testület, hogy az ÁNTSZ mőködési feltételek 
hiányára hivatkozással bezárja az intézményt.  A támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzatnak 5.000.000.- Ft önerıt kellene biztosítani.  Abban az esetben is 
meg kell szőntetni az ÁNTSZ által feltárt hiányosságokat, ha a központosított 
elıirányzatból nem  kapna önkormányzatunk támogatást.  Ez esetben  is be kell 
tervezni a költségvetésbe mindkét intézmény vonatkozásában 2.500.000-
2.500.000.- összesen 5.000.000.- Ft-ot.  
 

Dr. Hanák Mária 
Az ÁNTSZ által feltárt hiányosságokat valóban meg kell szüntetni, mindkét 
intézménynél. A felújítási munkákra már készült felmérés, mely tartalmazza az 
óvodában az udvari részen lévı  nyílászárók cseréjét is.  
 

Medgyesi József képviselı:  
Mindkét intézménynél a vizesblokk felújítása mintegy 4.5 millió Ft lenne. A 
nyílászárók cseréjénél kétféle megoldás került szóba; fából és mőanyagból. 
Körül kell járni ez ügyben és a legmegfelelıbb megoldást kellene kivitelezni.  
Amennyiben nem nyer az önkormányzat a központi támogatásból, úgy több 
árajánlatot kellene kérni a felújítási munkákra mindkét intézmény 
vonatkozásában.  
 

Csuta Andor képviselı: 
Mindkét intézmény felújítását  jó lenne  a pályázati pénzbıl megoldani. Az 
ÁNTSZ határidıt szabott arra vonatkozóan, hogy meddig kell megszőntetni a 
hiányosságokat.  Az ehhez szükséges pénznek a költségvetésben rendelkezésre 
kell állni, mindkét intézményben meg kell oldani a problémát. Sikeres pályázat 
esetén össze kellene hangolni a felújítási munkákat a szóban forgó két 
intézmény vonatkozásában.  
 

Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
A munkákat a nyári idıszakban lehet  elvégezni, amikor az intézményekben 
nincsenek gyermekek. Az ÁNTSZ szeptemberig adott határidıt. Amennyiben  a 
központi támogatásból nem lesz lehetıség megoldani a munkákat, úgy a 
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legszükségesebb  hiányosságokat meg kell szőntetni, arra a pénzmaradvány 
terhére pénzt kell biztosítani a költségvetésben.   
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy határozzák meg, hogy  a felújítási munkákra 
mennyi pénzt biztosítanak. Meg kell határozni a támogatás igénybevételéhez 
szükséges önerı összegét is, mely 20.000.000.- Ft támogatás esetén  
5.000.000.- Ft kiadást jelentene költségvetésünkben. Az óvoda esetében is 
szükséges volna  elhatározni, hogy mennyi összeget biztosít az ÁNTSZ által 
feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.  
 
Giesz János polgármester: 
Javasolja, hogy a képviselı-testület mindenképpen jelöljön meg valamennyi 
összeget az óvoda és iskola esetében a felújításra, függetlenül attól, hogy a 
központi támogatásból részesül- e az önkormányzat.  
 

Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Az iskola esetében az épületgépészeti munkákra 2.500.000.- Ft-ra érkezett 
árajánlat. Az óvoda esetében  500.000.- Ft  szükséges, mely a burkolási 
munkákat is magában foglalja. Az anyagköltség 1.200.000.- Ft a  két intézmény 
esetében. A bontási és burkolási munkákat az  önkormányzat fizikai dolgozói 
elvégzik.  
 

Dr. Kovács László alpolgármester:   
A Jegyzıasszony már tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a két intézmény 
felújítási munkáira vannak árajánlatok. Abban kell dönteni, hogy a képviselı-
testület mennyit különít el a felhalmozási tartalékból az intézmények felújítási 
munkáira.  
Abban az esetben, ha központi támogatásban részesülhetne az önkormányzat, 
akkor elızetes számítások szerint 5.000.000.- Ft-ot kellene önerı címén 
elkülöníteni. Az óvoda felújítási munkáira pedig  2.500.000.- Ft-ot. Amennyiben  
nem kap az önkormányzat a központi támogatásból, úgy 5.000.000.- Ft-ot 
javasol a felhalmozási tartalékból a felújítási munkák elvégzésére biztosítani a 
2010. évi költségvetésben.   
 
Csuta Andor képviselı: 
Támogatta a javaslatot, és kéri, hogy a  2010. évi költségvetésbe legyen 
betervezve a felújításra az összeg.   
 

Faddi Péterné óvoda vezetı: 
Az ÁNTSZ átal feltárt hiányosságok a mosdó felújításról szóltak. Nagy gond a 
Szabadság téri épületben az, hogy az udvari  ablakok életveszélyesek. Nagyobb 
erejő szél benyomhatja, balesetveszélyes.  A Tisztelt képviselı-testület bármelyik 
tagja, ha látná ezek állapotát  azt mondaná, hogy meg kell szüntetni a 
balesetveszélyt.  
 

 
 



 14

Presér Istvánné képviselı:   
Valóban  életveszélyesek a Szabadság téri óvoda épület udvari ablakai. A 
Településfejlesztési Bizottsági és a Pénzügyi Bizottsági  ülésen arról volt szó, 
hogy induljon az iskola a központi támogatására irányuló pályázaton, melyhez az 
önerıt biztosítani szükséges, amely elızetesen mintegy 5.000.000.- Ft-ot tesz ki.  
Rövid idı alatt  el fog dılni, hogy részesülhet-e az önkormányzat a 20.000.000.- 
Ft központi támogatásban. Nem maradhat megoldatlan az ablakok cseréje az 
óvodában, erre fedezetet kell biztosítani, elızetes számítások szerint 2.500.000.- 
Ft-ot. 
 

Nagyné John Ágnes belsı ellenır:  
Február 15-ig lehet benyújtani a pályázatot, külön határozattal el kell fogadni az 
önerıt amit felújításra szán a képviselı-testület.  
 

Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: 
A 2010. évi költségvetés tervezetének összeállítása során látható, hogy az elmúlt 
évben meghozott intézkedések eredményeként megtakarítás jelentkezik a 
kiadások tekintetében.  
 

Medgyesi József képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a fejlesztésekre  külön tételként 
különítsenek  el fejlesztési célú pályázati alapot.  Felhalmozási célú  
fejlesztésekre, amelybıl rendelkezésre állna pályázatokhoz az  önerı. 
Biztosítékot látna abban, hogy a pályázatokból befolyó bevételbıl  szorító 
gondokat lehetne megoldani.   
 
Trimmel Anna pénzügyi iroda vezetıje: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a  felhalmozási célú költségvetési 
sor már tartalmaz 2.325.000.- Ft  fejlesztési célú hiteltörlesztést és annak 
1.000.000.- Ft.-os kamatterhét is.   
A felhalmozási tartalék kiemelt elıirányzat, melynek átcsoportosításáról a 
képviselı-testület dönt. Így biztosítottnak látja, ha a felhalmozási tartalékban 
kerül visszatervezésre az összeg, akkor az másra nem használható fel, ha csak 
a képviselı-testület másképpen nem dönt.  A FEJÉRVIZ ZRT. által fizetett 
eszközhasználati díj terhére  már döntött december hónapban a képviselı-
testület 8.300.000.- Ft +ÁFA erejéig, továbbá nem ismert költség kihatásként a 
sportközpontnál elvégzendı  szennyvízcsatorna felújításáról is.   
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:  
Javasolja, hogy  20.000.000.- Ft erejéig a víz és szennyvízrendszerre tervezett 
fejlesztésbıl legyen kiegészítve a felhalmozási tartalék.  
 

 

Kovács László alpolgármester: 
Egyetért azzal, hogy felhalmozási tartalékként 20.000.000.- Ft legyen  
elkülönítve, aminek felhasználására a Településfejlesztési Bizottság tegyen 
javaslatot, állítson fel egy rangsort és a legfontosabb fejlesztések kerüljenek 
elıre, mint pld.: rendezési terv módosítás, Petıfi utca csapadékvíz elvezetés. 
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Javasolja, hogy legyen egy pályázati alap is, hogy biztosított legyen az 
önerı egy esetlegesen megfelelı pályázathoz.   
 

Kántorné Szarka Veronika képviselı:  
Egyetért azzal, hogy céltartalékként felhalmozási célra 20.000.000.- Ft kerüljön 
betervezésre a  2010. évi költségvetésbe.   
 

Giesz János polgármester:  
Egyetért azzal, hogy legyen tartalék, de nem javasolja annak teljes 
felhasználását, hiszen a  következı képviselı-testületnek is gazdálkodni kell 
valamilyen tartalékból.  
A költségvetés elfogadása elıtt szükséges egyeztetéseket el kell végezni és az 
idı kevés ahhoz, hogy heteket vitatkozzanak felhalmozási tartalék felosztásáról. 
Annak felhasználásáról év közben is dönthet a képviselı-testület.   
 
Halász Péter képviselı: 
Javasolja, hogy felhalmozási kiadásokra minden évben valamilyen  %-osan 
meghatározott összeg kerüljön betervezésre a költségvetésbe. Akkor elıre lehet 
tervezni és nem év közben eseti döntéseket hozni.  
 

Giesz János polgármester: 
Nem ért egyet a %-os meghatározással, annál inkább sem hiszen ez 
veszélyeztetheti a  kötelezıen ellátandó feladatokat is.   
 

 

Dr. Kovács László alpolgármester: 
Véleménye szerint Halász Péter képviselı  javaslata nem megvalósítható. 
Elsıdleges feladat az intézmények mőködésének biztosítása, hsizen az elmúllt 
években keményen hozzá lett nyúlva azok költségvetéséhez.  Amíg a mőködési 
oldal hiánya nem csökken kezelhetı mértékig, addig a fejlesztésekkel óvatosan 
kell bánni. Az intézmények létfontosságú felújítását feltétlenül javasolja 
elvégezni. A fejlesztési források növekedéséhez egyedüli útnak a bevétel 
teremtést látja.  
 

Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a felhalmozási és mőködési bevételek együttes 
összegéhez viszonyított felhalmozási költségvetés kb. 6 %. Szakmailag nem 
tartja helyesnek, hogy a  mőködési  hiányt úgy „tüntessék el”, hogy az 
intézmények elıirányzataiból lefaragnak. Az elmúlt években erre már volt 
gyakorlat, azonban a pótelıirányzatok tömege – ami rendelet módosítást 
igényelt-  azt igazolja, hogy ez a megoldás nem járható út.   
 

Setét Vilmos képviselı:  
Véleménye szerint ahhoz kevés az idı, hogy részletesen foglalkozzon a testület 
azzal, hogy a mőködési kiadásokat miként lehetne tovább csökkenteni. Javasolja 
a testületnek, hogy a kiadott anyag szerint, illetve az elhangzott javaslatok 
figyelembevételével hozzanak döntést.  Helytállónak találja, hogy kb. 5 % a 
fejlesztésekre fordított összeg.  
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Giesz János polgármester:  
Javasolja,  hogy a Településfejlesztési Bizottság február 2-án (kedden) tárgyalja 
meg a 20.000.000.- Ft felhalmozási célú tartalék felosztását, hiszen a 
költségvetésnek el kell készülnie, elıterjesztésre 2010. február hó 15 napjáig. A 
költségvetés tervezetét az  Érdekegyeztetı Fórummal is ismertetni kell. 
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi Bizottság tárgyalt arról, hogy a nıgyógyászati szakrendelıbe 
szükség lenne 1 db nyomtató beszerzésére, amelynek költségeit szintén a 2010. 
évi költségvetésbe javasolja a bizottság betervezni.  
 
Gesz János polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatotokat. Elsıként 
az infrastrukturális fejlesztésre irányuló javaslatot bocsátotta szavazásra.    
 

A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

12/2010. (I. 26.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának  Képviselı-testülete az 1/2010. 
(I.19.) ÖM rendelet alapján a „Gróf Esterházy Móric” Általános Iskola (8083. 
Csákvár, Szabadság tér 8.) infrastrukturális fejlesztésére irányuló 
támogatás igénybevételérıl dönt az alábbiak szerint:  
 
1./ A Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás közös fenntartásában 
mőködı „Gróf Esterházy Móric” Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztésére 19.645.460.- Ft összegő támogatást  igényel, melyhez a 2010. 
évi költségvetésében 3.929.092.- Ft önrészt biztosít  a felhalmozási tartalék 
terhére.  
Felhívja a polgármestert, hogy a támogatás igénybevétele érdekében a 
képviselı-testület határozatának megfelelıen  a szükséges intézkedést 
tegye meg a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága területileg illetékes szervéhez  (8000. Székesfehérvár, Petıfi 
Sándor u. 5.) 
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
                      Lönhárd Vilmosné iskola igazgató 
 

Giesz János polgármester:  
A határozathozatalt követıen  a 2010. évi költségvetés összeállításához 
kapcsolódó javaslatokat bocsátotta szavazásra.  
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A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

13/2010. (I. 26.) számú határozata 
 
1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Mese-
Vár” Óvoda  székhely épületében a vizesblokk felújítására, valamint a 
tagintézmény épületében az udvari ablakok cseréjére 2.500.000.- Ft 
összeget biztosít 2010. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék 
terhére.  
 
2./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy amennyiben az „Esterházy” Iskola infrastrukturális fejlesztésére  
támogatást nem nyer, úgy az „Esterházy” Iskola Szabadság téri épületében, 
a vizesblokkok  felújítására  2.500.000.-Ft.-ot biztosít a 2010. évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére.  
 
3./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete a 
nıgyógyászati szakrendelıbe 1 db nyomtató beszerzésére 50.000.- Ft.-ot 
biztosít a  2010. évi költségvetésében.  
 
4./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a 
polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évre vonatkozó 
költségvetés végleges tervezete elkészítése érdekében vegye figyelembe a  
képviselı-testület 8/2010. (I. 26.), a 9/2010 (I.26.), 10/2010 (I.26.), 11/2010 
(I.26.), 12/2010 (I.26.), 13/2010. (I.26.) számú határozataiban  foglaltakat, 
valamint ezen határozat 1./, 2./, 3./  és  4./ pontjaiban meghatározottakat.   
 
Felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatában foglaltaknak megfelelıen az e határozat 1./ és 2./ pontjainak 
végrehajtása érdekében a  szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidı: A költségvetési rendelet tervezet elkészítésére: 2010. február 16. 
                  Egyebekben folyamatos 
Felelıs:    Giesz János polgármester 
 

 

 

- Iskolai laptopok beszerzésére irányuló pályázati lehetıség 
 

Jankyné Kıvári Csilla képviselı:  
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében  „A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 
elnevezéső pályázati felhívás megjelent. E pályázat keretében a diákok és 
tanárok részére lehetne igényelni laptopokat.  Javasolja a képviselı-testületnek, 
hogy a pályázat benyújtását támogassa.   
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A pályázati felhívást áttanulmányozta Katonáné dr. Venguszt Beatrixel és 
Tóth Andrással együtt. Elsıre úgy gondolták, hogy el tudják készíteni a 
pályázatot. Amikor kiderült, hogy nem áll rendelkezésre az önkormányzatnál a 
megfelelı informatikai háttér, akkor ajánlatot kértek a pályázat megírására 
Fehérvári Krisztina székesfehérvári lakos pályázatírótól, aki bruttó 150.000.- Ft 
összegő ajánlatot adott a pályázat megírására. Kérte a képviselı-testületet, hogy 
hozzanak döntést a pályázat benyújtásáról.   
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos, pénzügyi bizottság tagja:  
A pályázat megírását Jankyné Kıvári Csilla, Tóth András hatósági irodavezetı 
bevonásával szerették volna együtt elkészíteni, azonban az önkormányzatnál az 
informatikai háttér nem áll rendelkezésre, ezért inkább szakértıtıl kértek 
árajánlatot a pályázat megírására.  A holnapi napon  nyílik meg a pályázat 
benyújtásának  lehetısége.  
 
Halász Péter képviselı: 
Véleménye szerint nagy volumenő a pályázat, ezért  szakértıt bízzanak meg az 
elkészítésével.  
 

Dr.Kovács László alpolgármester:  
Nem kellene próbálkozni, hanem inkább meg kell bízni a pályázatírót.  
Véleménye szerint az elsık között kellene benyújtani a pályázatot, akkor  
nagyobb lenne az esély arra, hogy elnyerjük a támogatást.  
 
Giesz János polgármester:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy nyújtsák be a pályázatot és Fehérvári 
Krisztinát bízzák meg a pályázati dokumentáció elkészítésével.   
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

14/2010. (I. 26.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében  „A pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” elnevezéső 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.  
 
A pályázati dokumentáció elkészítésével Fehérvári Krisztinát 
(Székesfehérvár, Almássy telep 15. fsz. 30.) bízza meg.  
A pályázat írás megbízási díjára bruttó 125.000.- Ft.-ot biztosít a 2010. évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére, tekintettel arra, hogy ezen 
kiadás a  pályázat költségeiben nem számolható el. 
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Felhívja a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésére 
irányuló megbízást írja alá.  
 
Határidı: 2010. február 28.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

3./ Gondozási Központ és Idısek Otthona Intézményvezetıi  
      álláshelyre pályázat kiírása.  

                (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 

Giesz János polgármester: 
A pályázati kiírást a jogszabályoknak megfelelıen a jegyzı asszony elkészítette.  
Kérte a képviselı-testületet, hogy akinek az elıterjesztéssel, határozati 
javaslattal kapcsolatban hozzászólása van tegye meg.  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 

A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

15/2010. (I. 26.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot ír ki 
Gondozási Központ és Idısek Otthona (8083 Csákvár, Szent István u. 13.) 
intézményvezetı álláshely teljes munkaidıben, önálló magasabb vezetıi 
munkakörben történı betöltésére. 
 
Az intézmény tevékenységi köre: 
- szociális alapellátások -házi segítségnyújtás 
                                          -szociális étkeztetés 
     -idısek nappali ellátása 

 -családsegítés 
- szociális szakellátás - idısek ápoló-gondozó otthona 
- gyámügyi alapellátás - gyermekjóléti szolgálat 
 

Pályázati feltétel:  
- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 9. pontjában 

meghatározott szakirányú szakképzettség 
- legalább 5 év felsıfokú végzettséget vagy felsıfogú szakmai 

képesítést igénylı gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi 
ellátás, közoktatás területén szerzett gyakorlat 

- szociális szakvizsga vagy annak a kinevezést követı 2 éven belüli 
megszerzésére történı kötelezettségvállalás 

- büntetlen elıélet 
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Csatolni kell:  
- szakmai életrajz 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata 
- intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 

helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelésekkel 
- nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggı kezeléséhez hozzájárul 
- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történı 

tárgyalásához hozzájárul 
 
Kinevezés idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony, 
határozatlan idejő magasabb vezetıi megbízás 
Az álláshely betölthetı: a Képviselı-testület döntését követı hó 1. napja 
(2010. április 1.) 
Illetmény: 1992. évi XXXIII. tv. és  a vonatkozó rendelkezések szerint 
Benyújtás: KSZK honlapján történı megjelenéstıl számított 30. nap 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 8083 Csákvár, 
Szabadság tér 9. 
Felvilágosítás: fenti címen illetve:      22/582-021 
                          Gondozási Központ   22/582-065 
 
Határidı: pályázati kiírás közzététele: 2010 január 31.  
                 elbírálás :                               2010. március  
Felelıs:   Giesz János polgármester 
            Dr. Hanák Mária jegyzı 
 
 

4./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
                 (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Giesz János polgármester:   
Az elıterjesztés, illetve a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja az 
Alapító Okirat módosítását.  
Hozzászólás, vélemény, kérdés nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselı-testületének  
16/2010. (I. 26.) számú határozata 

 
         Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint 

irányító szerv – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 
törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – 
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„a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” 
szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ában foglaltak alapján – 2010. február 15–i 
hatállyal a Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala – mint 
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1.   Az Alapító Okirat 10.4.pontját az alábbi 10.4 pont váltja fel: 

 
 

„10.4.  Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2010. január 1-tıl: 
 

 
Megnevezés Szakfeladat 

száma 

10.4.1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 36000-0 

10.4.2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 37000-0 

10.4.3. Egészségügyi és más fertızésveszélyes 
hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása 

38120-1 

10.4.4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása  38210-1 

10.4.5. Út, autópálya építése 42110-0 

10.4.6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

52211-0 

10.4.7. Önkormányzati jogalkotás 84111-2 

10.4.8 Országgyőlési képviselı-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

84111-4 

10.4.9. Önkormányzati képviselı-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

84111-5 

10.4.10. Európai parlamenti képviselı-választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

84111-7 

10.4.11. Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

84111-8 

10.4.12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

84112-6 

10.4.13. Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

84113-3 

10.4.14. Nemzeti ünnepek programjai 84119-1 

10.4.15. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 84119-2 

10.4.16. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 

84140-1 

10.4.17. Közvilágítás 84140-2 

10.4.18. Város-, községgazdálkodási máshova nem 
sorolt szolgáltatások 

84140-3 

10.4.19. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

84190-1 
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10.4.20. Központi költségvetési befizetések 84190-2 

10.4.21. Ár – és belvízvédelemmel összefüggı 
tevékenységek 

84254-1 

10.4.22. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti 
ágban 

85203-1 

10.4.23. 
Alapfokú mővészetoktatás képzı- és 
iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és 
bábmővészeti ágban 

85203-2 

10.4.24. Háziorvosi alapellátás 86210-1 

10.4.25. Háziorvosi ügyeleti ellátás 86210-2 

10.4.26. Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás 
(nıgyógyászat) 

86224-0 

10.4.27. Fogorvosi alapellátás 86230-1 

10.4.28. Család – és nıvédelmi egészségügyi 
gondozás 

86904-1 

10.4.29. Ifjúság-egészségügyi gondozás 86904-2 

10.4.30. Önkormányzati szociális támogatások 
finanszírozása 

88200-0 

10.4.31. Rendszeres szociális segély 88211-1 

10.4.32. Idıskorúak járadéka 88211-2 

10.4.33. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 88211-3 

10.4.34. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 88211-4 

10.4.35. Ápolási díj alanyi jogon 88211-5 

10.4.36. Ápolási díj méltányossági alapon 88211-6 

10.4.37. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 88211-7 

10.4.38. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 88211-8 

10.4.39. Óvodáztatási támogatás 88211-9 

10.4.40. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 88212-1 

10.4.41. Átmeneti segély 88212-2 

10.4.42. Temetési segély 88212-3 

10.4.43. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 88212-4 

10.4.44. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 88212-5 

10.4.45. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 88212-9 

10.4.46. Közgyógyellátás 88220-2 

10.4.47. Köztemetés 88220-3 

10.4.48. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 88994-2 

10.4.49. Közcélú foglalkoztatás 89044-1 

10.4.50. Közhasznú foglalkoztatás 89044-2 
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10.4.51. Közmunka 89044-3 

10.4.52. Civil szervezetek mőködési támogatása 89030-1 

10.4.53. Civil szervezetek program- és egyéb 
támogatása 

89030-2 

10.4.54. Egyéb máshova nem sorolt közösségi, 
társadalmi tevékenységek támogatása 

89050-9 

10.4.55. Közmővelıdési tevékenységek és 
támogatásuk 

91050-1 

10.4.56. Közmővelıdési intézmények, közösségi 
színterek mőködtetése 

91050-2 

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Csákvár Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a 
változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a 
törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. 
Felelıs: Giesz János polgármester 
Határidı: döntést követı 8 nap 
 

5./ Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület részérıl együttmőködés  
      kezdeményezése 
      (Kérelem, megállapodás-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Giesz János polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság is. Felkérte a  bizottság elnökét, hogy tájékoztassa  a  képviselı-
testületet a bizottsági ülésen elhangzott javaslatról. 
 

Setét Vilmos Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság  néhány pontban javasolta módosítani az 
Együttmőködési megállapodást. Nevezetesen a 2./ pontot elsı bekezdését,  
javasolja módosítani.  
A  bizottság javaslata, hogy a támogatásnál vegyék figyelembe az önkormányzat 
adott évi költségvetését azzal a kiegészítéssel, hogy ne zárhassa ki az egyéb 
igények mellett az egyesület pályázati lehetıségét. A módosításokkal a 
megállapodás tervezet  6., 12. és a 17.,  19 pontja oka fogyottá válik, ezért 
javasolja ezen pontok kivételét. Az együttmőködési megállapodás megkötésével 
az egyesület közvetlen állami támogatáshoz juthat.   
 
Kérte a jegyzı asszonyt, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottsági ülésen 
elhangzottaknak megfelelıen szíveskedjen elıterjeszteni az Együttmőködési 
Megállapodás tervezett módosítását.  
 
Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Az Együttmőködési  Megállapodásnak két célja van. Az egyik az önkormányzat 
kötelezı feladata ellátásának segítése a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
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részérıl. A másik pedig, hogy ezért az önkormányzat az egyesületet segítse, 
illetve támogassa.  
Az Együttmőködési Megállapodás tervezetének 2./ pontját az alábbiak szerint 
javasolja a bizottság módosítani.  
-„az önkormányzat a CSÖTE bevonásával kívánja elısegíteni „a helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (19 bekezdése szerinti 
„gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és közbiztonság helyi feladatairól” 
feladatának hatékonyabb végrehajtását, Csákvár Nagyközség lakosságának 
tőzvédelemmel,- megelızéssel kapcsolatos információkkal való ellátását.  
 
- a CSÖTE mőködéséhez – adott évi költségvetésének függvényében- az 
Önkormányzat hozzájárul, illetve az Önkormányzat által kiírt,- támogatás 
elnyerésére irányuló pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi, hogy az 
Egyesület közfeladat ellátását segítı szervezet.”  
Az Együttmőködési Megállapodás tervezetének 6./, 12., 17./ és a 19./ pontját 
javasolta kivenni a tervezetbıl.  
 
Giesz János polgármester:  
Mivel több hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra 
bocsátja az Együttmőködési Megállapodásra irányuló módosító indítványt  az 
alábbiak szerint:  
 
2./ pont elsı és második bekezdése:  
-„az önkormányzat a CSÖTE bevonásával kívánja elısegíteni „a helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (19 bekezdése szerinti 
„gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és közbiztonság helyi feladatairól” 
feladatának hatékonyabb végrehajtását, Csákvár Nagyközség lakosságának 
tőzvédelemmel,- megelızéssel kapcsolatos információkkal való ellátását.  
 
- a CSÖTE mőködéséhez – adott évi költségvetésének függvényében- az 
Önkormányzat hozzájárul, illetve az Önkormányzat által kiírt,- támogatás 
elnyerésére irányuló pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi, hogy az 
Egyesület közfeladat ellátását segítı szervezet.”  
 
 A 6./, 12./, 17.,/ és a 19./ pontok kerüljenek kivételre és a megállapodás más 
pontjai pedig ennek megfelelıen átszámozódnak.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a módosító indítványt elfogadja. 
 
Giesz János polgármester:  
A módosítás elfogadását követıen a módosításokkal elfogadott Együttmőködési 
Megállapodást szavazásra bocsátotta.  
 

A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselı-testületének  
17/2010. (I. 26.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı Együttmőködési 
Megállapodást, melyet az alábbi módosításokkal elfogadott: 
Az Együttmőködési Megállapodás 2./ pont elsı és második bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
-„az önkormányzat a CSÖTE bevonásával kívánja elısegíteni „a helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (19 bekezdése 
szerinti „gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és közbiztonság helyi 
feladatairól” feladatának hatékonyabb végrehajtását, Csákvár Nagyközség 
lakosságának tőzvédelemmel,- megelızéssel kapcsolatos információkkal 
való ellátását.  
 
- a CSÖTE mőködéséhez – adott évi költségvetésének függvényében- az 
Önkormányzat hozzájárul, illetve az Önkormányzat által kiírt,- támogatás 
elnyerésére irányuló pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi, hogy az 
Egyesület közfeladat ellátását segítı szervezet.”  
 
 A 6./, 12./, 17.,/ és a 19./ pontok kerüljenek kivételre és a megállapodás más 
pontjai pedig ennek megfelelıen átszámozódnak.  
 

Felhívja a polgármestert, hogy a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
elnökét a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa. Felhatalmazza e 
határozatban foglaltaknak megfelelıen  az Együttmőködési Megállapodás 
aláírására.  
 
Határidı: 2010. február 10.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

6./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont –mint intézmény-  
     átszervezése, non-profit Önkormányzati Kft. létrehozása.  

                 
Giesz János polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság  tárgyalta e napirendi pontot. Felkérte Kántorné Szarka 
Veronikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet  
a bizottsági ülés javaslatáról. 
 

Kántorné Szarka Veronika:  
Az alábbiakban tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a Pénzügyi Bizottság 
javaslatáról; 
 
A társaság törzstıkéje a minimális összeg 500.000.- Ft  legyen. 
 



 26

A jelenlegi intézményvezetı  Schneider Béla kapjon megbízást - pályázat 
nélkül- a gazdasági társaság ügyvezetésére, jelenlegi közalkalmazotti 
illetményével egyezı díjazással.  Az átmeneti idıszakban bízza meg a képviselı-
testület az átszervezéssel kapcsolatos feladatokkal, az intézmény vezetése 
mellett -  külön díjazás nélkül . 
 
Felügyelı Bizottsági tagokra elızetes egyeztetések szükségesek azokkal a 
személyekkel, akiket jelölnének és vállalják is. Személyükre nem tett javaslatot a 
bizottság.  
 
Könyvvizsgálatra kötelezett lesz a Kft., árajánlatokat kell kérni több 
könyvvizsgálatra jogosított személytıl és a képviselı-testület elé kell terjeszteni 
annak megválasztását.  
 
Az ügyvezetı köteles gondoskodni a gazdasági társaság könyvelésének 
megszervezésérıl. 
 
Az intézmény 2010. június 30-val kerüljön megszőntetésre és a  gazdasági 
társaság 2010. július 1-vel kezdje meg mőködését.  
 
A gazdasági társaságban kapjanak munkát legalább a jelenlegi bérükkel azok a 
dolgozók, akik a  feladat átszervezéssel érintettek és elfogadják az áthelyezésre 
kapott ajánlatot.   
Megjegyezte, hogy amennyiben nem fogadják el a dolgozók, úgy végkielégítés 
jár a részükre.  
Ezen kiegészítésekkel javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra az Alapító 
Okiratot. 
 

Setét Vilmos képviselı:  
Az éves kiadás 29.000.000.- Ft. A bérbeadásból és az áfa megtakarításból 
5.000.000.- Ft felett van  a bevétel, akkor mennyi az intézmény költségvetése. Mi 
ebben a megtakarítás? Nem látja a megtakarítást. Azt gondolja, hogy szükség 
van egy ilyen közhasznú, közfeladatot ellátó non-profit Kft. létrehozására. Be lett 
integrálva olyan feladat, ami az önkormányzatnak és a képviselı-testületnek a 
hatásköre és a feladata a közfeladat ellátás. Felvállalja a kft. a feladatokat az 
önkormányzat bérmunkát fizet nekik és az áfát is számlázzák az önkormányzat 
felé, akkor hol a megtakarítás? 
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A kiadott anyag csak egy tervezet a 2010. évi költségvetés számainak 
ismeretében feltételezve, ha ezek a feladatok átkerülnének a Kft-hez, akkor 
mennyi lenne az Áfa megtakarítás. Minden olyan tevékenységet, amelynek áfa 
vonzata van, bele kellene tenni a Kft-be, itt jelentkezne a megtakarítás.  Ha 
3.000.000.- Ft megtakarítást érne el a Kft. akkor az már egy dolgozónak a 
munkabére.  
 

Setét Vilmos képviselı:  
Munkabérre van fedezet.  
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Trimmel Anna: 
A képviselı-testület elé került anyag egy „modellezés” a 2010. évi  költségvetési 
adatok ismeretében. Még jó néhány év kell ahhoz, hogy beinduljon.  Ha csak egy 
millió Ft-ot nyertek a korábbi leépítéssel, az  is pénz ha már csak 2.000.000-
3.000.000 Ft-ot hoz pluszként.   Alapító Okirat, valamint az   Együttmőködési 
Megállapodás  tervezet  egy vita anyag lesz, amelyet meg kell tölteni  feladattal, 
annak érdekében, hogy 2010. július 1-jén beinduljon a non.-profit Kft.  
 
Dr. Kovács László alpolgármester:  
Örül annak, hogy ideáig eljutott a képviselı-testület, hiszen már három éve 
mondogatják, hogy más településeken hogyan mőködik.  Úgy gondolja, hogy 
tartalommal is meg tudják tölteni és  hasznot hoz az önkormányzatnak.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı:  
A vagyonrendelet egyes pontjait is át kell  nézni és összhangba kell hozni annak 
érdekében, hogy a képviselı-testület tudjon élni saját hatáskörében a 
lehetıséggel. Nem elhanyagolható, hogy  ha 2.000.000 -3.000.000.- Ft-ot nyer 
majd vele az önkormányzat.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Az intézmény költsége továbbra is  az önkormányzatot terheli. A Kft. 
alkalmazottai munkájukért fizetést kapnak, a non-profit kft-nek is fizetni kell.  
Mennyivel lesz ez olcsóbb az önkormányzatnak.   
 
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:  
2010. július 1-tıl ha létrejön a Kft- akkor annak az önkormányzat támogatást 
nyújt. A Kft-nek szabad keze lesz abban, hogy szakembert bíz meg pld. a 
közmővelıdési feladatok ellátására, amelyre rendelkezésre áll egy keretösszeg. 
Egyenlıre  az elızetes számítások szerint 3.000.000.- Ft marad meg az 
önkormányzatnak, mert azt nem adja át a Kft-nek, mert visszaigényli az ÁFÁ-t.   
 
Giesz János polgármester:  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért  a Közszolgáltatási Szerzıdés 
tervezetet a Pénzügyi Bizottság elnöke által ismertetett bizottsági javaslatot 
szavazásra bocsátotta.  Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést 
abban is, hogy a Sportközpontot, mint intézményt az önkormányzat képviselı-
testülete 2010. június  30-tól megszőnteti.  
Szükséges abban is döntést hozni, hogy a non-profit Kft. Alapító Okiratát  
készítsék elı és azt terjesszék a képviselı-testület elé.  
 
A képviselı-testület 13 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselı-testületének  
18/2010. (I. 26.) számú határozata 

 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Tersztyánszky Ödön” Sportközpont átszervezése kapcsán létrejövı Non-
profit Önkormányzati Gazdasági Társaság Alapító Okiratának tervezetét  az 
alábbiakkal  egészíti ki:  
- A társaság törzstıkéje a minimális összeg 500.000.- Ft . 
 
- A jelenlegi intézményvezetı  Schneider Béla  megbízást kap – pályázati 
eljárás lefolytatása  nélkül- a gazdasági társaság ügyvezetésére, jelenlegi 
közalkalmazotti illetményével egyezı díjazással.  Az átmeneti idıszakban 
megbízza az átszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával  
 
- Felhívja a polgármestert és az intézményvezetıt, hogy a Felügyelı 
Bizottsági tagok jelölésével kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le.   
 
-Felhívja a polgármestert és az intézményvezetıt, hogy a Könyvvizsgáló 
személyére tegyen javaslatot és gondoskodjon a könyvelı személyének 
kiválasztásáról.   
 
A képviselı-testület a „Tersztyánszky Ödön” Sportközpontot, mint 
intézményt 2010. június 30-val megszőnteti.  
Felhívja a jegyzıt a megszőntetı okirat elkészítésére. 
Felhívja a polgármestert, a jegyzıt és az intézményvezetıt hogy az 
önkormányzati feladatellátással érintett foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói eljárást folytassa le.  
 
Az intézmény megszőntetését követıen a  gazdasági társaság 2010. július 
1-vel kezdi meg mőködését.  
 
Határidı: Folyamatos 
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

7./ Gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV. 29) számú rendelet  
      módosítása 

        (Elıterjesztés, határozati javaslat,  rendelet-tervezet a jegyzıkönyv    
                   mellékletét képezi.) 
 

Giesz János polgármester:  
E napirendi pontot tárgyalta Pénzügyi Bizottság, valamint  az Ügyrendi és Jogi 
Bizottság. Felkérte a Bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-
testületet a bizottságok javaslatáról.  
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Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi Bizottság javasolja az elıterjesztés alapján a határozati javaslat és a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Setét Vilmos Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 

Giesz János polgármester:  
Mivel kérdés, hozzászólás, módosító indítvány a képviselık részérıl nem 
hangzott el, ezért elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.   
 

A képviselı-testület 13 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

19/2010. (I. 26.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az általános 
iskola, óvoda gánti tagintézményeiben a gyermekétkeztetésben alkalmazott 
nyersanyagnormát és rezsiköltséget Gánt község Önkormányzatának 
képviselı-testülete 117/2009. (XII.16.) számú határozatát figyelembe véve 
2010. február hó 1. napjától kezdıdıen az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- étkezési nyersanyag norma:  
    - óvodások részére napi háromszori étkezést biztosítva 314.-Ft/napban 
       (tízórai    55.- Ft 
        ebéd      204.-Ft 
        uzsonna  55.- Ft 
     - iskolások részére napi háromszori étkezést biztosítva 390.-Ft/napban 
       (tízórai    68.- Ft 
        ebéd      254.-Ft 
        uzsonna  68.- Ft 
    - étkezési díj (100 % rezsiköltséget figyelembe véve) 
     - óvodások részére napi háromszori étkezést biztosítva 628.-Ft/napban 
       (tízórai    110.- Ft 
        ebéd      408.-Ft 
        uzsonna  110.- Ft 
     - iskolások részére napi háromszori étkezést biztosítva  780.-Ft/napban 
       (tízórai    136.- Ft 
        ebéd      508.-Ft 
        uzsonna  136.- Ft 
A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy az  élelmezési költségek 
elszámolásánál gondoskodjon a fenti összegek érvényesítésérıl, valamint 
a szükséges rendelet módosításáról.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:  dr. Hanák Mária jegyzı 
Giesz János polgármester:  
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Giesz János polgármester:  
A határozathozatal után  a rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra.  
 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselı-testületének  
1/2010. (I. 27.) számú  

rendelete  
 

a gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV. 29.) számú rendelet 
módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

8./ Floriana könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
     jóváhagyása  

                 (Szervezeti- és Mőködési Szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét  
                  képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy e napirendi pontot tárgyalta az 
Oktatási és Kulturális Bizottság. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa 
a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 

Jankyné Kıvári Csilla.  
Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület a  
„Floriana” Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatát hagyja jóvá.  
 

Giesz János polgármester:  
Mivel hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a képviselı-testület 
határozattal hagyja jóvá a „Floriana” Könyvtár Szervezeti- és Mőködési 
Szabályzatát. 
 
A képviselı-testület 13 igen  szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
20/2010. (I: 26.) számú határozata 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Floriana” 
Könyvtár (8083. Csákvár, Széchenyi u. 8.)  Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát  az elıterjesztés alapján jóváhagyja.   
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Felhívja a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjét a határozat 
megküldésével  tájékoztassa  a képviselı-testület döntésérıl. 
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

9./ Aktuális ügyek.  
 

Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületi ülés jelenlévıit, hogy akinek az aktuális ügyek 
keretében  bejelentése van az tegye meg.  
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Pénzügyi Bizottság tagja, csákvári lakos:  
Az elızı ülésen szó volt arról, hogy az „Öt vidék” címő lap szerkesztısége kérte 
a települési címer használatát.  Azon az ülésen felvállalta, hogy utána néz ennek 
a lapnak, áttekinti a már megjelent lapszámokat.   
Január 7-re jeleztek vissza lapzártát. Küldött cikket is a lapnak, kért ez ügyben 
visszajelzést is, de nem történt meg sem e-mailben, sem pedig telefonon, ezért 
az a javaslata, hogy egyenlıre ne engedélyezze Csákvár település címerének 
használatát ezen kiadvány esetében a képviselı-testület.  
 
Giesz János polgármester:  
İ is több alkalommal szerette volna felvenni  a lap szerkesztıségével a 
kapcsolatot azonban sikertelen volt.  Neki is az a javaslata, hogy a képviselı-
testület utasítsa el a címer használatára irányuló kérelmet. 
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést ez ügyben. 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

21/2010. (I. 26.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Öt vidék” 
címő lap Szerkesztıségének –Csákvár Település címerének használatára 
irányuló – kérelmét   

e l u t a s í t j a  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a Szerkesztıséget értesítse a képviselı-
testület határozatáról.  
 
Határidı: 2010. február 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testület jelenlévıit, hogy a Rendészeti Kerekasztal tagjai 
a meghatározott feladatokat igyekeztek megvalósítani, az intézmények részérıl 
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delegáltak aktívan vesznek részt a munkában. (óvoda, iskola, 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat). 
Az iskolában beindult a „DADA” program. A bőnmegelızési program keretében 
pedig az iskolában elıadást tartottak a gyermekeknek két témában. Az „Ovi 
zsaru” program a közeljövıben kezdıdik meg.  
A Rendészeti Kerekasztal foglalkozott a település közlekedési rendjével. Köszöni 
mindenkinek a segítségét, akik a programban részt vettek.  
 
Mórici  út állapotával kapcsolatban mindenképpen foglalkozni kell a 
közeljövıben.  Megkérdezte, hogy  az Rt. képviselıjével milyen megállapodásra 
jutott a polgármester úr a megbeszélés során.  
 
Fontosnak tartja a testvér-települési kapcsolatok felelevenítését is.  
 
Az ÁFÉSZ jogutódjának a képviselıjével tárgyalásokat kellene folytatni az 
épületek állagának megóvásával kapcsolatban, ezt már több esetben is kérte. 
Elképzelhetınek tartaná, hogy  a Településfejlesztési Bizottság elnökével, a 
polgármester úrral közösen tárgyalásokat folytatnának a jogutód képviselıjével. 
 
A lakosság közül többen hiányolják, hogy a közmeghallgatáson nem volt 
televízió, így azt nem közvetítették.  
 
A közmeghallgatást követıen  az Ady E., Kenderesi u., Berényi u., Tolbuhin u 
lakói által a  csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban megfogalmazott levelet 
átnyújtott a Jegyzı asszonynak.  Kérdése, történt-e  ez ügyben valamilyen 
intézkedés?  Mikor kerül  a Településfejlesztési Bizottság elé? 
 
Hiányosságként vetette fel, hogy a buszmegállóban nincs világítás, mivel azt 
tönkre tették a hét végén szórakozó fiatalok.  
 
 
Giesz János polgármester:  
Nyugtázta, hogy a Rendészeti Kerekasztal ellátja a feladatát, a delegáltak 
aktívan dolgoznak.  
A közmeghallgatáson nagyon kevesen vettek részt.  A közmeghallgatás 
idıpontja megjelent a Hírmondóban, a képújságon, a honlapon, valamint a 
kihelyezett hirdetıtáblákon, tehát nyilvánosságra lett hozva. A  lakosság részérıl 
nagy volt az érdektelenség.  
Móric majori úttal kapcsolatban szó lesz a február 2-án megtartandó 
megbeszélésen, ahol a 2010. évi költségvetés tartalékának felosztásáról 
tárgyalnak a Településfejlesztési Bizottság javaslatára.  Ugyancsak itt fog szó 
esni a Szabadság tér 11. szám alatti üzlethelyiség további sorsáról.  
Buszmegálló világításával kapcsolatban elmondta, hogy  több esetben rendbe 
tették már a hét végi diszkók utáni rongálásokat. Most is meg fog történni a 
világítás helyreállítása.  
A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban felvetetteket a következı 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen tőzik napirendre.  
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A testvér-települési kapcsolatok felelevenítése  folyamatban van, mint 
az a Csákvári-Bodméri Hírmondó hasábjain is megjelent, képek győjtése van 
folyamatban arról az idırıl, amikor ez a kapcsolat létrejött.  
 
Csuta Andor képviselı eltávozott az ülésrıl.   
 
Medgyesi József képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság ülésén megjelent a Kontakt Kft. képviseletében  
Rába Péter Úr, aki tájékoztatást adott a lakossági komposztálás lehetıségérıl. A  
Kft. a komposztáláshoz edényeket adna az igénylıknek térítésmentesen. 200-
300 családnak lehetısége nyílna  komposztáló ládák igénylésére. Az igénylıkkel 
megismertetnék a komposztálási technológiát.  Hasonló nagyságú településeken 
már 500 komposztáló ládát igényelt a lakosság. A Településfejlesztési Bizottság 
a maga részérıl támogatta az elképzelést.  Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 
Csákvári-Bodméri Hírmondó következı számában a lakosságot e lehetıségrıl – 
mint a Településfejlesztési Bizottság elnöke- tájékoztatja. Ez egy KEOP pályázati 
lehetıség, amely  95 %-os támogatottsággal bír, a pályázaton  10.000.000.- Ft-ot 
lehetne nyerni. Tudomása szerint .  Non-profit társaságon keresztül 100 %-os a 
pályázati támogatottság.  
 
Giesz János polgármester:  
Pénteken van lapzárta a Csákvári-Bodméri Hírmondónál. Kérte a képviselı urat, 
hogy a felhívást juttassa el annak érdekében, hogy közzé tudják tenni.  
 
Bakány János képviselı:  
Elmondta, hogy  a korábbi években már volt szó arról, hogy a Damjanich.,  
Klapka, Kiss Ernı utcák kertvégében lévı árkokat az önkormányzat segítségével 
kitisztítják. Erre nagy szükség lenne a csapadékvíz elvezetés miatt, az elönti a 
kerteket. Kérte, hogy az üggyel foglalkozzon a képviselı-testület a késıbbiekben.     
 
Giesz János polgármester:  
Az árkok kiásása, illetve tisztítása korábbi évben megkezdıdött, volna, de az 
ahhoz szükséges felméréseket el kellett volna végezni, ez  azonban nem 
valósulhatott meg, mert voltak olyan ingatlantulajdonosok, akik nem engedték 
meg, hogy ennek érdekében az ingatlanukra menjenek.  Kérte a képviselı urat, 
hogy ebben legyen az önkormányzat segítségére.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános 
ülést berekesztette.  

-k m f – 
 

Giesz János        dr. Hanák Mária 
polgármester        jegyzı 
 
 
 
Jankyné Kıvári Csilla      Kántorné Szarka Veronika 
jegyzıkönyv hitelesítı     jegyzıkönyv hitelesítı 


