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J e g y z ı k ö n y v  

 
 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.  
                március 30-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 
Illés  Szabolcs  képviselı 

    Jankyné Kıvári Csilla képviselı 
    Kántorné Szarka Veronika képviselı 

Medgyesi József   képviselı  
Presér Istvánné   képviselı 

    Setét Vilmos   képviselı  
    Zink Szmilkóné   képviselı  
    Zolnai Sándor  képviselı 
 
Meghívottak:  dr. Hanák Mária  jegyzı 
    Tóth András   hatósági irodavezetı 
    Szendrei Györgyi   mőszaki irodavezetı 
    Trimmel Anna  pénzügyi irodavezetı 
    Mészárosné 

Ágoston Ildikó  könyvtár igazgató 
Lönhárd Vilmosné   iskola igazgató   

    Faddi Péterné   óvoda vezetı 
    Nagyné Sárközi Éva mb. intézményvezetı 
    Németh János  FgKGP képviselıje 
    Tóth Árpádné   MSZP helyi szerv. vez.  
    dr. Bazsó László  Bicske Város rendırkap. 
    Keller Ferenc   İrsparancsnok  
    Hideg László   Polgárır Egyesület vez.    
 
Giesz János polgármester:  
Köszöntötte a nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi 
tagokat, valamint a meghívottakat, külön tisztelettel köszöntötte dr. Bazsó László 
alezredes urat   Bicske Város Rendırkapitányát, Keller Ferenc rendır ırnagy 
urat Csákvár Nagyközségben mőködı Rendırırs  parancsnokát, valamint Hideg 
László és Rabi István urakat a Csákvári Polgárır Egyesület leköszönt és új 
elnökét.   Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı 
testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok 
tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére 
javaslata, illetve a meghívóban kiadott  napirendi pontok  tárgyalásával egyetért- 
e a képviselı-testület?  



 2

A képviselı-testület a meghívóban kiadott napirendi pontokat  14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  elfogadta.   
A napirendi pontok  tárgyalása elıtt Giesz János polgármester a jegyzıkönyv 
hitelesítınek  dr. Nagy István  alpolgármestert és Bakány János  képviselıt 
javasolta.  
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Nagy István alpolgármestert és Bakány János 
képviselıt megválasztotta.  
 
Napirendi pontok:  

 

1./ Beszámoló Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának  
           helyzetérıl, tájékoztató a Polgárır Egyesület 2009. évi munkájáról 
 
 2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő  
                határozatok  végrehajtásáról  
  
 3./ A 2009. évi költségvetésrıl szóló módosított 2/2009. (II.18.) számú       

     rendelet  módosítása 
  
 4./ Beszámoló a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
                2009. évi  mőködésérıl, 2010. évi célkitőzéseirıl  
 
 5./ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
 
 6./ Turizmusfejlesztési Operatív Program és marketing stratégia    
                kidolgozása  
                 
 7./ Csákvár Nagyközség forgalmi rendjének felülvizsgálata 
                 
 8./ „Floriana” Könyvtár állománygyarapítására benyújtandó pályázatok  
                megvitatása 
                                                                          
 9./ Településır alkalmazására irányuló pályázat megvitatása  
                 
  10./ Duna-Vértes-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 
                  pályázat hulladékudvar  kialakításához  
         

11./Aktuális ügyek  
  - Fazekas Emlékház üzemeltetıjének tájékoztatója                
  - „Mese-Vár” Óvoda személyszállítási kedvezmény igénybevételére  
                        irányuló kérelmének megvitatása 
                     - Csákvár 3242 hsz.-ú, valamint a 3273 hrsz.-ú út jogi státuszának  
                       rendezése 
  - Önkormányzati ingatlan vásárlására irányuló kérelem megvitatása 

- Lakossági komposztálás megvalósítására irányuló pályázat  
   megvitatása   

  - Sirály Nonprofit Kft. kérelme 



 3

  - Petıfi u. – Gánti u. csapadékvíz elvezetés jelenlegi állapot  
                        felmérésére adott árajánlatokról döntés 

-Tersztyánszky körút lakók útjavítására beérkezett árajánlatok  
  megvitatása 

  - Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság kérelmének megvitatása 
  - Berényi u., Kenderesi u., Haladás u., Ady E. u., Tolbuhin u.  
             felszíni vízelvezetı árkok szintezésére érkezett árajánlatokról  
             döntés 
 

Giesz János polgármester: 
A napirendi pontok tárgyalása elıtt tájékoztatta a ülésen megjelent 
meghívottakat, hogy a nyilvános ülést megelızıen zárt ülést tartott a képviselı-
testület, melyen  a  Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıi álláshelyére 
beérkezett pályázatokat bírálta el. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 
képviselı-testület   Knausz Imre Csákvár, Kiss Ernı u. 14/a szám alatti lakost 
nevezte ki az intézmény vezetıjévé.  
  

1./ Beszámoló Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának  
           helyzetérıl, tájékoztató a Polgárır Egyesület 2009. évi munkájáról 
                (Beszámoló és Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
Felkérte dr. Bazsó László urat Bicske Város Rendırkapitányát, amennyiben a 
megküldött beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, azt 
szíveskedjen megtenni. 
 
Dr. Bazsó László Rendırkapitány:   
A leírtakat nem kívánja kiegészíteni, hanem a vita után a jelenlegi helyzetrıl 
szeretne néhány mondatban tájékoztatást adni.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
Teljes alapossággal értékelte a rendırség a helyzetet a 2009. évre. Véleménye 
szerint a  rendırség egyre jobban betölti azt a feladatát, hogy közösségi 
rendırség legyen. Pozitívan alakult velük az együttmőködés, melynek 
eredményeként  az iskolában mőködik a dada program és  volt egy kiállítás a 
bőnmegelızés vonatkozásában is.  Kiemelte az ovizsaru programot, mely 
szintén  igen hasznosnak bizonyul. Véleménye szerint jó együttmőködés alakult 
ki a civil szervezetek és a rendırség között.  
 
Csuta Andor:  
A beszámolóban utalás van arra, hogy az erıszakos bőncselekmények 
elkövetésekor a  tettesek kilétét minden esetben sikerült  felderíteni. Van 
eredménye, hogy mőködik az ırs is a településen.  
 
Bakány János képviselı: 
Megkérdezte, hogy egy autófeltörés bejelentését követıen mennyi idın belül 
érkeznek ki a helyszínre. Ugyanis történt egy olyan eset, amikor  az elkövetést 
követıen 4-5 óra múlva érkeztek ki. Véleménye szerint ekkor már nem sok 
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értelme van a helyszínelésnek. Elıfordult olyan eset a közelmúltban, 
hogy a károsult elállt a bejelentéstıl, hiszen sok idı eltelt  a bejelentés óta és 
már nem tudott tovább várni a rendırség megérkezésére.    
 
Dr. Bazsó László rendırkapitány: 
Köszöni az elismerı szavakat. Jólesnek és tolmácsolni fogja a kollégái részére. 
A nap 24 órájában 1 nyomozó és 1 bőnügyi technikus van. Bicskén kívül még 15 
község tartozik hozzájuk, ahol el kell látni a feladatokat. Tud az autófeltörés 
esetérıl. Elmondta, hogy sajnos más településen voltak és nem tudtak elıbb 
kiérkezni a helyszínre. Elismeri, hogy aki bajban van, annak ez hosszú idı, de 
rajtuk kívülálló okok miatt nem tudtak elıbb kiérkezni a helyszínre.  Minden 
reggel megnézi az eseményekrıl szóló jelentéseket.   Számítógép tárolja és 
rögzíti a bejelentéseket és a reagálásokat.  Az átlagos reagálási idı 32 perc volt, 
mely országos szinten jónak számít. Aki bajban van, annak hosszú idı ez, de 
úgy gondolja, hogy rajtuk kívülálló okok miatt . 
Az elmúlt években mindig létszámhiánnyal küzdött a közrendvédelmi állomány. 
Nagy örömére szolgál, hogy 9 fıvel bıvül  a napokban a rendırség, 3 kolléga 
áthelyezése folyamatban van, így a közterületi jelenlétet jobban tudják 
biztosítani. Ha a nyomozó nem  tud a helyszínre menni,  akkor egy autófeltörést 
ık is tudnak helyszínelni. A körzeti megbízottak többet tudnak a körzetükben 
tartózkodni és a lakossággal a kapcsolatot tartani. Kérte a képviselı-testület 
támogatását. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  Sipos Endre a csákvári 
ırsparancsnokság dolgozója  foglalkozik majd a pályakezdı rendırökkel. A fiatal, 
kezdı rendıröknek élettapasztalatuk  és rendıri tapasztalatuk sincs.  A televízión 
keresztül kéri  a lakosság támogatását és a türelmét. Ha nem úgy viszonyulnak, 
viselkednek, akkor azt jelezzék.   
 
Csuta Andor képviselı:  
Javasolja, hogy az önkormányzat legyen a rendırség segítségére abban, hogy a 
csákvári rendırırs  beltéri  festése megoldódjon.  
 
Giesz János polgármester:  
Örömmel veszi, hogy a rendıri jelenléttel fokozzák a település közbiztonságát.  
 
Németh János csákvári lakos:  
Megkérdezte, hogy a kapitányság területére hány  fı rendır kellene annak 
érdekében, hogy minden településen megfelelı legyen a rendıri jelenlét. Március 
15-én kellett- e rendırt adni a kapitányság területérıl.  
Megkérdezte, hogy azoknak a  csákvári állampolgároknak hogyan  zárult az 
ügye, akiket a szántóföldrıl hoztak be bilincsben? Véleménye szerint fontos a 
gyalogos járırözés, hiszen ha autóval közlekednek nem lehet hallani a zajokat.   
 
Dr. Bazsó László rendırırkapitány: 
100 fıs a kapitányság, az új kollégákkal együtt 85 % lesz az állomány. Még 
kellene, de annyi rendırt nem képeznek, amennyire szükség lenne.  
A csákvári állampolgárok esetében a bíróság úgy döntött, hogy nem bizonyítható 
az állításuk, ellentmondások vannak. A rendırök részérıl nem állapítottak meg 
szabálytalanságot.  
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Bicskén néhány esetben tudnak kiküldeni gyalogos szolgálatra 
rendıröket. Kevés rendır van, ezért  nem tudnak  több „posztos rendırt” 
szolgálatba állítani. A március 15-i ünnepségek nem esnek a gyülekezési törvény 
hatálya alá, ott volt rendıri jelenlét, ahol kérték. Atrocitás nem történt, az 
emberek tisztességes jogkövetı magatartást tanúsítottak.  
 

Giesz János polgármester: 
Kérte Keller Ferenc urat, hogy keresse fel a hivatalban, ahol megbeszélik a 
rendırırs helyiségének festésével kapcsolatos teendıket.   
Megköszönte Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl 
szóló tájékoztatót, a hozzászólásokat.  Kérte a képviselı-testületet, hogy a 
tájékoztatót határozattal fogadja el.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

38/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
Bicske Város Rendırkapitánya írásos beszámolóját, mely Csákvár 
közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl szól.   
 
A képviselı-testület  a beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt- 
elfogadta.  
Felhívja a polgármestert, hogy Bicske Város Rendırkapitányát értesítse a 
képviselı-testület határozatáról.  
 
Határidı: 2010. április 15.  
Felelıs: Giesz János polgármester  
 

- Tájékoztató Polgárır Egyesület  2009. évi munkájáról  
 

Giesz  János polgármester:  
Megkérdezte Hideg Lászlót a Csákvári Polgárır Egyesület Elnökét, hogy kíván- e 
szóbeli kiegészítést tenni az írásban benyújtott anyaghoz?  
 

Hideg László Polgárır Egyesület korábbi elnöke:  
Elmondta, hogy  15 éve alakult meg településünkön a  Polgárırség. Az alapító 
tagok közül  8 fı ma is tagja a polgárır egyesületnek. Az elmúlt idıszak alatt 
kaptak több alkalommal elismerést is és bírálatokat is. Elmondta, hogy a 
településen lakók közül sokan azt  hiszik, hogy kedvtelésbıl végzik a 
munkájukat.  Bízik abban, hogy a jövıben is kapnak támogatást. Elmondta, hogy 
ma már saját gépkocsival rendelkeznek, amelynek fenntartása költséges. 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy március 29-én volt a Polgárır Egyesület 
tisztújító Közgyőlése, ahol megválasztották az új elnököt Rabi István csákvári 
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lakos személyében. Elmondta, hogy a jövıben is tagja kíván maradni a 
Polgárır Egyesületnek, ahol továbbra is teljesíti a szolgálatot. A Megyei, valamint 
az Országos szervezetben továbbra is fenntartja tisztségeit, végzi munkáját.   
 

Németh János csákvári lakos: 
A Polgárır Egyesület által végzett színvonalas munkának a jövıben is meg kell 
maradni. Saját tapasztalata alapján elmondta, hogy a településen többször lehet 
a polgárırökkel találkozni.  A temetések alatt  jelenlétükkel megakadályozzák a 
gépkocsi feltöréseket.   Késı este és kora reggel is lehet találkozni a községben 
szolgálatot teljesítı polgárırrel, ami nagyon jó dolog.   
 

Giesz János polgármester: 
Megköszönte a beszámolót, az elért eredményekhez gratulált, kéri továbbra is 
szolgáljanak és védjenek településünkön. További jó munkát kívánt és 
megköszönte a munkájukat.  
Elmondta, hogy  március 29-én részt vett a Polgárır Egyesület tisztújító 
közgyőlésén. Megköszönte Hideg Lászlónak a Polgárırség Elnökeként végzett 
munkáját. Bízik abban, hogy tapasztalatait átadja Rabi Istvánnak, hogy a 
település lakóinak biztonsága érekében az eddigiekhez hasonlóan  
tevékenykedjenek.  
Kérte a testületet, hogy vegye tudomásul a Polgárır Egyesület 2009. évben 
végzett munkájáról szóló tájékoztatót.   
 

A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a Csákvári Polgárır Egyesület 2009. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.   
 
 2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő  
                határozatok  végrehajtásáról  
                (Jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Giesz János polgármester: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott hatáskörben 
végzett munkájáról, a hozott határozatokról. 
Megköszönte az iskola vezetésének a  március 15.-i ünnepség lebonyolításában  
végzett kiemelkedı tevékenységüket, a tanulók felkészítését végzı pedagógusok 
munkáját.  
Kérte a bizottsági elnököket, hogy akinek a  két ülés között végzett munkáról 
szóló beszámolója van az tegye meg.  
 

Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: 
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
két ülés között  - átruházott bizottsági hatáskörben -  végzett munkájáról, s hozott 
határozatokról.   
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Giesz János polgármester:  
Mivel a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolókkal kapcsolatban 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselı-testület tagjait, hogy  a 
jelentéseket vegyék tudomásul.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a két ülés között  végzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette.     
 
 3./ A 2009. évi költségvetésrıl szóló módosított 2/2009. (II.18.) számú       

     rendelet  módosítása 
      (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
E napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka 
Veronikát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet 
a bizottság javaslatáról.  
  
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2009. évi költségvetésrıl szóló módosított 
2/2009. (II. 18.) számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést, illetve 
áttekintette a rendelet-tervezetet.  A Pénzügyi Bizottság a képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Giesz János polgármester:  
Mivel több hozzászólás, kérés, vélemény nem hangzott el indítványozta, hogy a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve fogadják el a 2009. évi 
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

3/2010. (IV.1.) számú rendelete 
 

az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló 
módosított 2/2009. (II. 18.) számú rendeletének módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

4./ Beszámoló a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
                2009. évi  mőködésérıl, 2010. évi célkitőzéseirıl  
                (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Giesz János polgármester:  
Kérte a jelenlévıket, hogy kérdéseiket tegyék fel, hozzászólásaikat, 
véleményüket mondják el a  beszámolóval kapcsolatban.  
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Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A képviselı-testület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2009. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.    
 
 
 5./ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
                (Alapító Okirat módosítása, végzés  a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Giesz János polgármester:  
A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság  2010. február 16-án kelt Alapító Okiratát  több pontban 
módosítani szükséges, mivel a  cégbíróság  a végzésben hiányosságok 
pótlására hívta fel a figyelmet. (Ismertette a Fejér Megyei Bíróság mint 
Cégbíróság által megküldött végzésben foglaltakat.)  
Az elıterjesztés  részletesen tartalmazza, hogy mely pontok esetében szükséges 
végrehajtani a módosításokat.  
Kérte a jelenlévı képviselı-testületi tagokat, hogy akinek a módosítással 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van az tegye meg. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért az Alapító Okirat 
módosítását szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

39/2010. (III. 30.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az elfogadott Alapító Okirat módosításának 
aláírására, valamint a szükséges intézkedés megtételére.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Giesz János polgármester 
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 6./ Turizmusfejlesztési Operatív Program és marketing stratégia    
                kidolgozása  
                 
Giesz János polgármester:  
Felkérte az Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a március 22-én megtartott bizottsági ülésen kialakult 
javaslatról.  
 

Zink Szmilkóné  Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:  
Március  22-én ülésezett a bizottság. Az elvégzendı feladatok közül  4 teljesült. 
A Puskaporos felújítása a tulajdonviszonyok rendezetlensége  miatt elmaradt. A 
Vértes Múzeum helyreállítása nagy részben meg van. A Tőzoltó Torony rendbe 
tétele van vissza. A Fazekas házat mőködteti a TERNATOUR Bt. Kiadványok 
megjelentek.  Úgy gondolja, hogy ha a faluban turisztika területén dolgozók 
pályáznak, akkor keresik a Turizmusfejlesztési Operatív Program és marketing 
stratégiát, ezért van szükség a kidolgozására.  
A Múzeum Barátok Köre Egyesület megszervezi a fazekas napot és csatlakozik 
a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez.  A következı testületi ülésre kidolgozzák 
a  turisztikai fejlesztési programot és a júniusi testületi ülésen már tudnak róla 
tárgyalni.  A Turizmusfejlesztési Koncepciót megfelelınek találta a bizottság és 
az elvégzendı feladatokkal kapcsolatos programokat  a júniusi  testületi ülésre  a 
bizottság kidolgozza és elıterjeszti.  
 
Giesz János polgármester:  
Az elmondottakból kitőnik, hogy amit megtárgyalt a bizottság az a koncepciónak 
a folyamata.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel  a Turizmusfejlesztési Operatív 
Program és marketing stratégia kidolgozására irányuló bizottsági javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

40/2010. (III.30.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja az  
Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottságot, hogy a  Turisztikai Fejlesztési  
Programot dolgozza ki és a júniusi képviselı-testületi ülésre terjessze elı.     
 

Határidı: 2010. júniusi testületi ülés 
Felelıs: Ifjúsági,- Turisztikai és  Sport Bizottság   
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 7./ Csákvár Nagyközség forgalmi rendjének felülvizsgálata 
               (Rendészeti Kerekasztal javaslata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A Rendészeti Kerekasztal kezdeményezését továbbgondolva tanácskozott a 
Településfejlesztési Bizottság. Két megvalósítható célt jelölt meg az elképzelések 
közül.  Gyalogos átkelıhelyeket kell létrehozni, amelynek a tervezése 400.000.- 
Ft lenne. Javasolja a bizottság a volt napközi otthon épülete  elıtt lévı korlát  
 
meghosszabbítását, ezzel biztonságosabbá tenné a gyermekek  átkelését az út 
túloldalára. A Petıfi utcában kialakítandó parkolóval kapcsolatban javasolja a 
bizottság, hogy kérjenek árajánlatokat.  
 
Setét Vilmos képviselı: 
A Településfejlesztési Bizottsági ülésen arról is volt szó, hogy a  
Településrendezési tervnél kell foglalkozni a különbözı javaslatokkal Kéri a 
bizottságot, hogy segítsenek a rendezési terv alterveinek összeállításában. 
Mindenképpen jó lenne, ha a rendezési tervbe lenne. A település közlekedése 
szempontjából nem jó, ha önös érdekekbıl hoznak döntéseket.  
Együtt kellene mőködni a rendırséggel és a Közútkezelıvel, annak érdekében, 
hogyan  szabályozzák a közlekedést, illetve a forgalmi rendet a településen.  Ezt 
össze kell kapcsolni csapadékvíz elvezetéssel.  Kerekasztal javaslatát építsék be  
a közlekedési altervbe.   
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
Elmondta, hogy a parkoló tervezésére pénzösszeget kell biztosítani és a korlát 
meghosszabbításához szükséges  vasanyag megvásárlását is biztosítani kell, ha 
úgy dönt a testület.  
 
Medgyesi József képviselı:  
Korlát elkészítéséhez szükséges vasanyag és a parkoló kialakításának költségét 
akkor tudják meg ha készen lesz az árajánlat. A forrását pedig  az elızı évi 
pénzmaradvány terhére lehetne biztosítani.  
 
Giesz János polgármester:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Petıfi utcai parkoló kialakítása 
érdekében az elıkészítı munkákat kezdjék el, kérjenek árajánlatot és ennek 
ismeretében a képviselı-testület a késıbbiekben dönt a fedezet biztosításáról.   
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
41/2010. (III. 30.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  a Csákvár, Petıfi 
utcára elkészült tervek alapján a parkoló megvalósításához árajánlatokat 
kérjen. A bekerülési költség ismeretében a képviselı-testület dönt az 
építésrıl.  
 
Felhívja a polgármestert az árajánlatok bekérésére, azok képviselı-testületi 
ülés elé terjesztésére.  
 
Határidı: 2010. április 27.  
Felelıs: Giesz János polgármester   
 
   
 8./ „Floriana” Könyvtár állománygyarapítására benyújtandó  
                pályázat  megvitatása 
                (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
                                                                          
Giesz János polgármester:  
Ismertette az elıterjesztésben leírtakat a képviselı-testületi ülésen 
megjelentekkel.  Felkérte a „Floriana” Könyvtár igazgatóját, hogy amennyiben a 
pályázat benyújtásával kapcsolatban szóbeli kiegészítése van azt tegye meg.  
E napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. Felkérte az intézmény 
vezetıjét, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet a pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve javaslatról.  
 
Mészárosné Ágoston Ildikó könyvtár igazgató:    
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium  által a községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására kiírt könyvtári felzárkóztató 
pályázaton való részvételhez kéri a képviselı-testület támogatását. Az 
elıterjesztés részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.  A 
könyvtár is megfelel a feltételeknek, ezért  kéri a képviselı-testület támogatását.  
 

Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Az Pénzügyi Bizottság javasolja a  pályázat benyújtását és  a 2010. évi 
költségvetésben állománygyarapításra jóváhagyott összeget az általános tartalék 
terhére  40.000.- Ft-tal javasolja kiegészíteni.   
 

Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság  elnöke: 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság is egyetért a pályázat benyújtásával, valamint 
az állománygyarapításra jóváhagyott összeg kiegészítését is javasolja  a 
Pénzügyi Bizottság álláspontja szerint.  
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Giesz János polgármester:   
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselı-testületet, hogy a 
határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslata szerinti 40.000.- Ft 
összeggel fogadják el.  
 

A képviselı-testület 14 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

42/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által a községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására kiírt könyvtári felzárkóztató 
pályázat kapcsán vállalja, hogy a Floriana Könyvtár 2010. évi 
költségvetésében  állománygyarapításra jóváhagyott összeget az általános 
tartalék terhére 40.000.- Ft-tal kiegészíti.  
 
A képviselı-testület továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton 
elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a Floriana  Könyvtár 
rendelkezésére bocsátja.     
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.   
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Giesz János polgármester 
 
 9./ Településır alkalmazására irányuló pályázat megvitatása  
                (IRM felhívása a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium   a közrend és a közbiztonság 
erısítése érdekében felhívással  él azon önkormányzatok felé, akik közterület 
felügyelıket nem foglalkoztatnak. A felhívás részletesen tartalmazza a 
tudnivalókat, melyet ismertetett a jelenlévıkkel.    
 

Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
Ezen a pályázaton vegyenek részt, fontos lenne 2 fı településır foglalkoztatása.   
Ruházat költségét állja a minisztérium. A tanfolyam költsége terhelné csak az 
önkormányzatot. 
 
Setét Vilmos képviselı: 
Teljes költséget finanszírozza a Magyar Állam. Javasolja a pályázatban való 
részvételt. Feltétel, hogy van-e  köztisztviselıi vizsgája.  Tudomása szerint két 
munkahelyet teremtene, megfelelı végzettségő jól meg tudna felelni az 
elvárásoknak.  
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Presér Istvánné képviselı:  
Lehet- e tudni, hogy milyen költségvonzata van az iskolai végzettség 
megszerzésének?  
 
Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Egyszeri 80.000- Ft támogatást lehet nyerni. Munkabérébıl 73.500 Ft-ot + 27 %-
ot az állam támogatásként biztosít.  Szakképesítés megszerzése 100.000.- Ft 
ehhez nem ad támogatást. Ha a pályázat kiírása megtörténik és lesz  olyan 
személy, aki megfelel a feltételeknek, akkor alkalmazhatja településırként az 
önkormányzat.   Nem kell köztisztviselınek lennie a településırnek és nem kötött 
közigazgatási alapvizsgához sem.  A településıröket köztisztviselıként kell 
alkalmazni. 3  hónap alatt meg kell szerezni a megfelelı képesítést.  Kérdésként 
merül fel, hogy a  képzésnek a költségeit vállalja- e az önkormányzat vagy sem.  
Az önkormányzatnak kell pályázni, akkor célszerő, ha találnak két olyan embert, 
aki a feltételeknek megfelel. December 31-ig lehetne benyújtani a pályázatot.  
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: 
Egy év támogatásáról szól. Abban kellene döntenie a képviselı-testületnek, hogy 
a felhívásban foglalt feltételekkel kíván- e településırt foglalkoztatni 
községünkben.   
 
Dr. Kovács László alpolgármester: 
Javasolja, hogy a Csákvári-Bodméri Hírmondóban éljenek egy felhívással amely 
tartalmazza, hogy meghatározott idıre – egy évre -  településıri feladatok 
ellátására lehet jelentkezni. A jelentkezık közül ezt a két fıt kell kiválasztani, akik 
a  munka ellátására alkalmasak lennének.   Ha támogatja az állam a településır 
foglalkoztatását, akkor e lehetıséggel élnie kell az önkormányzatnak.  
 
Dr. Hanák Mária jegyzı:  
A képviselı-testületnek kell a döntést ez ügyben meghozni, a feltételeket 
biztosítani kell mindenképpen. Amennyiben az alkalmas személyt/személyeket 
megtalálják a feladat ellátására, akkor nyújtsák be a pályázatot. El kell dönteni 
azt is, hogy településırt, vagy közterület felügyelıt kívánnak- e alkalmazni. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Kérte, hogy a hivatal készítse el a felhívást. Két fıre kívánnak pályázni.  
Amennyiben nincs alkalmas személy a pályázók közül, akkor nem élnek a 
lehetıséggel.  
 
Medgyesi József képviselı:   
Az a véleménye, hogy továbbra is  foglalkoznak országos szinten is ezzel a 
lehetıséggel. Javasolja, hogy egy év  határozott idıre  kössék meg a támogatási 
megállapodást. Az egy év elteltével majd visszatérnek a továbbfoglalkoztatás 
lehetıségére.     
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Halász Péter képviselı:  
Nagy körültekintést igényel, hogy kiket választanak majd a jelentkezık közül e 
feladatra. Javasolja, hogy a Rendészeti Kerekasztal képviselıi válasszák ki a 
pályázók közül  a feladat ellátására alkalmas személyeket.   
 
Dr. Hanák Mária jegyzı:  
A Képviselı-testület hatásköre nem pedig a Rendészeti Kerekasztalé.  
 
Zink Szmilkóné képviselı:  
Javasolja, hogy  nyújtsák be a pályázatot.  
  
Giesz János polgármester:  
Az elhangzott véleményeket, hozzászólásokat összegezve javasolja a képviselı-
testületnek, hogy jelentessenek meg a Csákvári-Bodméri Hírmondóban egy 
pályázati felhívást 2 fı településır alkalmazására. A jelöltek közül válasszák ki 
azon személyeket, akik rendelkeznek a feltételekkel és a pályázatot nyújtsák be.   
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
43/2010. (III. 30.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik az  
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívásához ezért  a közrend és a 
közbiztonság erısítése érdekében településır alkalmazása érdekében 
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:  
 
Településırként foglalkoztatható:  

- aki betöltötte 18. életévét 
- cselekvıképes 
- büntetlen elıélető 
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló 

bizonyítvánnyal 
- rendelkezik a 26/2008. (XII.20.) IRM rendeletben meghatározott 

szakképesítések valamelyikével, valamint korábban szerzett OKL 
33891901 számú  „személy és vagyonır” szakképesítéssel.  

 
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban a 
szükséges intézkedést tegye meg, valamint gondoskodjon a felhívás  
Csákvári-Bodméri Hírmondó áprilisi számában történı megjelenésérıl.  
 
Határidı: Pályázat benyújtására: április 20.   
                      Településır alkalmazására: 2010. június 1.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
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  10./ Duna-Vértes-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként 
                  pályázat hulladékudvar  kialakításához  
                  (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
         
Giesz János polgármester:  
Ismertette az elıterjesztést, illetve a határozati javaslatot a  képviselı-testülettel.  
Kérte a jelenlévıket, hogy  mondják el  véleményüket, javaslataikat tegyék meg.  
 

Mészárosné Ágoston Ildikó Könyvtár igazgató: 
A  hulladékudvar a könyvtár ingatlanának hátsó részén épülne meg. Közös udvar 
lévén az a kérése, hogy amennyire lehetséges különítsék el egymástól.  
 

Giesz János polgármester:  
Az udvar hátsó részében lesz megépítve nem fog látszani. Betonozott területen 
lesznek elhelyezve a konténerek.  A hulladékudvar megépítése a helyi építési 
szabályzattal nem ellentétes.   
 
Dr. Kovács László alpolgármester:  
Véleménye szerint a hulladékudvar megközelíthetısége szempontját is 
figyelembe kell venni, ugyanis a kapubejáró keskeny,  nem alkalmas 
teherszállításra. Nagy konténeres autók fognak ott közlekedni, nem pedig kis 
autók. Az régi épület lévén abban is kár keletkezhet, mivel annak  alapozása sem 
a közelmúltban készült. Megoldás lenne, hogy  lezárni az intézmény felıli részt 
és más helyen kellene elhelyezni. Központban van, veszélyes hulladék tárolását 
nem e helyen kellene kialakítani. Javasolja tovább gondolkodni más lehetıségen, 
ugyanis nem a jelen helyzet megoldására épül a hulladékudvar, hanem hosszú 
távra létesül.   Meg kellene nézni annak a lehetıségét, hogy az ingatlan hátsó 
részérıl egy úttal megközelíthetıvé lehetne- e tenni a hulladéklerakó udvart.    
 
Giesz János polgármester: 
Ha van lehetıség arra, hogy új területet nézzenek, akkor elképzelhetınek tartja 
más helyen is kialakítani. A veszélyes hulladékot nem ott fogják tárolni, mert 
azon  anyagok  máshol nyernek elhelyezést.  
  
Zolnai Sándor képviselı:   
A Duna-Vértes-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként pályázik az 
önkormányzat. A Társulás már pályázott, ez a hozzájárulás, már egy megkezdett 
folyamat befejezése.  
 
Medgyesi József képviselı. 
Javasolja, hogy a hulladékudvar létesítéséhez járuljon hozzá a képviselı-testület.  
Amennyiben nem járulnak hozzá, úgy nem tudni mikor adódik ilyen lehetıség a 
település számára. Nagyon hosszú az udvar és bıven el tudják helyezni a 
konténereket.  
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Zolnai Sándor képviselı:  
Pályázat nem tartalmaz arra keretet, hogy ott nagyobb beruházással  bejárást, 
illetve megfordulási lehetıséget biztosítsanak. A jelen körülmények között a 
terület megfelel. A tervezık részérıl már jártak a helyszínen geodéták, építészek 
és környezetvédelmi mérnökök is. A hulladékudvar megépítéséhez a feltételek 
biztosítottak.   
 
Dr. Hanák Mária jegyzı: 
Több éve elindult a folyamat, amelynek keretében  rekultiválják a Kotló-hegyi volt 
szemétlerakót, ami sok pénzbe került eddig is és még nem fejezıdött be.  
Gyakran van a képviselı-testületi ülésen a Duna-Vértes Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Társulás kezdeményezésére tárgyalandó napirend. Az 
egyik a volt szeméttelep rekultivációja, a másik pedig a hulladéklerakó udvar 
létesítése. Eddig a képviselı-testület megszavazta a határozati javaslatokat. A 
napirenddel kapcsolatos  projektelem is már évek óta fut.  
 
Dr. Kovács László alpolgármester:  
Kell, a hulladéklerakó udvar, de ne a központban legyen. Településfejlesztési 
Bizottság találjon egy ilyen helyet.  
 
Tóth Árpádné MSZP. képviselıje: 
Külsı út megnyitása sokat jelentene, ezzel a feltétellel megtervezni, ez is egy 
régi igény, hogy utat nyissanak a területekhez. Ezzel együtt kellene esetleg 
indítani a pályázatot.  
 
Presér Istvánné képviselı:  
Ahhoz, hogy utat  nyisson az önkormányzat kisajátítás szükséges, akkor is 
pénzbe kerül az önkormányzatnak, ha az út céljára használja.  
 
Halász Péter képviselı:  
Nem megoldható a terület végén az út kialakítása,  mert mocsaras, nádas a 
terület.  
 
Csuta Andor képviselı eltávozott az ülésrıl. 
 
Giesz János polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a beruházás várhatóan 2012, 2013 
évben fog megvalósulni. A területet leaszfaltozzák, kerítést építenek és zárható 
konténereket helyeznek el. Az ürítés 2-3 havonta történik. Környezetvédelmi 
mérnök, geodéta már megvizsgálta a területet, amelyen megvalósítható a 
hulladéklerakó udvar. Forgalom lesz, de nem nagyobb, mint amikor az 
önkormányzat traktora bejár az udvarra. Megvizsgálták a településszerkezeti 
tervet, amely tartalmaz egy utat.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
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A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

44/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, -mint a Duna-
Vértes-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja-  hozzájárul, hogy a 
csákvári 738 hrsz.-ú, természetben Csákvár, Széchenyi u. 8. szám alatt 
lévı,  az  önkormányzat tulajdonát képezı  ingatlanon  hulladékudvar 
kerüljön megépítésre a Környezet és Energia Operatív Program  „Települési 
szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”, KEOP-1.1.1. 
pályázati konstrukció keretében uniós támogatással megvalósuló komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer részeként.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatát a Duna-
Vértes-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak küldje meg.  
 
Határidı: 2010. április 30. 
Felelıs:  Giesz János polgármester   

 
11./Aktuális ügyek  

  - Fazekas Emlékház üzemeltetıjének tájékoztatója                
 
Giesz János polgármester:   
Fazekas Emlékház üzemeltetıjének tájékoztatóját a meghívóval együtt minden 
képviselı-testületi tag megkapta. Az anyagot tárgyalta az Ifjúsági,- Turisztikai és 
Sport Bizottság. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet a bizottság javaslatáról.  
 

Zink Szmilkóné Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:  
A bizottsági ülésen jelen volt Magyarics Gábor is, aki az üzemeltetési 
megállapodásban foglaltak alapján elkészítette a Fazekas Emlékház 
mőködésérıl, valamint a bevételekrıl és kiadásokról is  szóló tájékoztatót. A 
Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a Fazekas Emlékház 2009. évi 
üzemeltetésérıl szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását.  
 
Giesz János polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy a 
bizottság javaslatát figyelembe véve fogadja el a beszámolót.  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  megtárgyalta és elfogadta 
a Ternatour Természetvédelmi és Turisztikai Bt. (8083. Csákvár, Szabadság 
tér 7.) Fazekas Emlékház 2009. évi üzemeltetésérıl szóló  szakmai 
beszámolóját és pénzügyi elszámolását. 
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 - „Mese-Vár” Óvoda személyszállítási kedvezmény igénybevételére  
              irányuló kérelmének megvitatása 
              (Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
            
Giesz János polgármester:  
A „Mese-Vár” Óvoda vezetıje személyszállítási kedvezmény igénybevételére 
irányuló kérelmet terjesztett elı, melyet a Pénzügyi Bizottság a legutóbb 
megtartott ülésén megtárgyalt. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság 
javaslatáról.   
 
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a személyszállítást végzı 
vállalkozó 100.000.- Ft értékő ingyenes szállításra tett javaslatot. Ebben az 
évben a Mese Vár Óvoda szeretné felhasználni ezt az összeget. Szeretnék 
elvinni az óvodás gyermekeket  kirándulni. A Pénzügyi Bizottság támogatta az 
óvodavezetı kérését.  
 
Giesz János polgármester:  
Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

45/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja 
Faddi Péterné  óvodavezetı kérelmét és hozzájárul, hogy a Régió-2000 Kft. 
által felajánlott személyszállítási díjkedvezményt a 2010. évben az óvoda 
vegye igénybe. Az igénybevétel célja: gyermekek kirándulása. 
 
          - Csákvár 3242 hsz.-ú, valamint a 3273 hrsz.-ú út jogi státuszának  
             rendezése 
             (Elıterjesztés, határozati javaslat  a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Giesz János polgármester:  
A képviselı-testület az elmúlt év szeptemberében telekalakítás és értékesítés 
miatt forgalomképtelen vasgyoni körbıl a forgalomképes vagyoni körbe sorolta  a 
3242 hrsz.-ú a 3243 hrsz.-ú közutat. Megtörtént a telekalakítási eljárás, melyet 
Bicske Város Jegyzıje határozattal engedélyezett, létrejött az adás-vételi 
szerzıdés is. A közutak területét ismételten a forgalomképtelen törzsvagyoni 
körbe kell sorolni. Kérte a képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot 
fogadja el.  
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Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:    
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

46/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  az 
önkormányzat tulajdonában lévı csákvári  
3242 hrsz.-ú 2872 m2 területő közutat 
3273 hrsz.-ú 1224 m2 területő közutat 
forgalomképes vagyoni körbıl forgalomképtelen törzsvagyoni körbe 
sorolja.  
 
Felhívja a jegyzıt, hogy a határozatnak megfelelıen „az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról” szóló 16/2008. (XII. 17.) sz. rendelet 
függelékét vezesse át.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  dr. Hanák Mária jegyzı 
 

- Önkormányzati ingatlan vásárlására irányuló kérelem megvitatása 
(Elıterjesztés, térképvázlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Giesz János polgármester:  
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Medgyesi 
Józsefet a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság 
javaslatáról.  
 
Medgyesi József képviselı:  
Kiderült, hogy a kérelmezı kerítése rossz helyen van, ez 23 m2-t foglal el az 
önkormányzat területébıl. Nem szeretnék lebontani, hanem szeretnék 
megvásárolni a területet. A rendezési tervben szerepel a Haraszt út módosítása 
út céljára, melynek során a szóban forgó területre is szükség lesz. Javasolja a 
bizottság, hogy készüljön egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy egyenlıre  
maradjon a jelenlegi állapotnak megfelelıen a kerítés, de ha az út  kialakítása, 
módosítása megtörténik, akkor  a kerítést kártalanítás nélkül  el kell bontaniuk 
annak érdekében, hogy visszaadják az elbirtokolt területet. Az út kialakítása több 
telektulajdonost is fog érinteni az elızetes ismereteink alapján.   
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy ne 
értékesítse a területet kérelmezınek, hanem  megállapodással adja használatba 
addig, amíg az útépítés nem kezdıdik meg.   
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Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Az ügyfél azért nyújtott be vásárlási kérelmet a  képviselı-testületnek, mert 
tájékoztatást kapott arról, hogy a kerítést le kell bontania. Abban az esetben, ha 
a képviselı-testület nem értékesíti a területet a kérelmezınek, akkor a  kerítést le 
kell  bontani, vagy pedig az önkormányzat bontatja le a tulajdonos költségére.  
Ez az ügy több éve húzódik hatósági eljárás van folyamatban, mely a jegyzı 
hatásköre.  
 
Halász Péter képviselı:  
Abszurdnak tartja, ugyanis Popondanóczné Bakonyi Julianna kerítése nincs 
útban senkinek, mert az a terület, amelyet lekerített az ingatlanához az az 
önkormányzat tulajdona. A rendezési terv megvalósulása során amikor az 
önkormányzat kiegyenesíti az utat akkor kárigény nélkül átadja az 
önkormányzatnak. Teljesen új felállás, amit a Jegyzı Asszony ismertetett.  
Vásárolja meg az utat, aztán majd kisajátítja az önkormányzat, ha szüksége lesz 
rá.  
 
Dr. Hanák Mária a jegyzı:  
Amikor az ügyfél a kerítést építette, akkor az építési engedély köteles volt. A 
kitőzésrıl nem értesítette a hatóságot, a kitőzés szokásjog szerint történt. Ez az 
ügy úgy derült ki, hogy a  szomszéd új kerítést épített és ı már  jó helyre.  A 
testület a jegyzı határozatát nem módosíthatja. Hatósági építési ügyrıl van szó, 
amely nem  a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 
 
 
Medgyesi József képviselı:  
Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy meghatározatlan ideig biztosítja, akkor 
nem kell kötelezni a bontásra az ügyfelet. A maga részérıl az a javaslata, hogy 
egy jelképes összegért adják el a területet a kérelmezınek. Nem létfontosságú 
ennek a kerítésnek lebontása.  
 
Zolnai Sándor képviselı:  
Hatósági eljárás van az ügyben. Nem érti, hogy akkor miért foglalkozott ezzel a 
Településfejlesztési Bizottság.  
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
Mivel a kérelmezı szeretné megvásárolni a területet, ezért kellett a Bizottságnak 
javaslatot tennie. Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy értékesíti a 
területet kérelmezınek akkor a kerítés a helyén marad. Azonban, ha nem 
értékesíti a területet, akkor le kell bontani. Engedély nélküli kerítés építésrıl van 
szó, amely hatósági ügy.  
 
dr. Kovács László alpolgármester: 
Két szomszédos telek lévén az egyik esetén jól felépített kerítés van,  a másik 
telektulajdonos kerítése pedig 2 méterrel kilóg. Nem lehet leegyenesíteni, csak 
az eredeti állapot visszaállításával.  
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Halász Péter képviselı:  
Ha eladják a területet, akkor a kerítés maradhat. Adják el egy jelképes összegért 
amennyiben ez megoldaná a problémát. Amennyiben az önkormányzat erre a 
területre igényt tart, úgy a területet kártalanítás nélkül visszaadja tulajdonba a 
kérelmezı. 
Megjegyezte, ha elbontaná a kerítést a kérelmezı, akkor nem lenne hová elvinni 
a törmeléket, mert  még sittlerakója  sincs  az önkormányzatnak. Legközelebb 
Bicskén van ilyen lerakási lehetıség. Nagyon sokba kerülne a bontás az 
ingatlantulajdonosnak. 
 
Szendrei Györgyi hatósági irodavezetı: 
Amennyiben értékesítenék a területet, akkor ki kellene venni a forgalomképtelen 
vagyoni körbıl a területet. Az eljárás során telekalakítási és vázrajz készítési 
költség is felmerül, amelynek összege mintegy 150.000.- Ft. Amennyiben 
visszabontja a kerítése egy részét és helyre állítja az eredeti állapotra, akkor nem 
kerül ilyen költségbe. Amennyiben nem történik meg a visszabontás úgy a 
késıbbiekben amikor az út kialakításakor  a területet is vissza kell vásárolnia az 
önkormányzatnak és a kerítésért is kártalanítást kell fizetni. Nem jár jól az 
önkormányzat sem és az ingatlantulajdonos sem ebben az esetben.   Építési 
engedélyezési eljárás határozatában le van írva, hogy az ı felelıssége a 
terveknek megfelelıen az építés. Amennyiben az építtetı kiépíti a közterületre a 
kerítést, akkor engedély nélküli építésrıl van szó, csak a bontás a lehetıség, 
amely hatósági hatáskör nem pedig képviselı-testületi.  
 
Halász Péter képviselı: 
Egyezzenek meg a kérelmezıvel abban, hogy kárigénye nincs, ha az 
önkormányzatnak kell a kerítés által elfoglalt terület az  út  kialakításához.   
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy a kérelemben döntsön. Ennek az ügynek 
évekre visszamenıleges hatósági elızménye van.   
Az ügy azért  került a képviselı-testület elé, mert terület megvásárlására irányult.   
 
Zolnai Sándor képviselı: 
Ha egyértelmően hatósági eljárásban lehet rendezni ezt az ügyet, akkor miért 
kellett a Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyalni róla? Két lehetıség van 
megvásárolni, vagy bontani. Ha nem adják el a területet, akkor csak a lebontás 
kerülhet szóba. Errıl kellett volna tájékoztatni a Településfejlesztési Bizottsági 
ülésen jelenlévıket. A Településfejlesztési Bizottság ez ügyben felesleges 
munkát végzett. Hatósági ügyrıl van szó, akkor  hiába címezték a levelet a 
képviselı-testületnek. Az ügyfelet tájékoztatni kellett volna a lehetıségekrıl.  
 
Dr. Hanák Mária jegyzı: 
Az ügyfél személyesen felkereste a hivatalban. Pontosan elmondta neki, hogy 
milyen megoldási lehetıségek vannak az ügyben. Nyomatékosan felhívta a 
képviselı-testület figyelmét arra, hogy az ügyfél pontos felvilágítást kapott.  
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Ismételten hangsúlyozta, hogy az ügy azért került a képviselı-testület elé, 
mert a kérelmezı a terület értékesítését kérte. Mivel önkormányzati területrıl van 
szó ezért  a képviselı-testületé a  hatáskör.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Tájékoztatta a családot a lehetıségekrıl.  
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:  
Amennyiben értékesítenék az ingatlanrészt, akkor az  jóval többe kerülne az 
önkormányzatnak, mivel a késıbbiekben út kerülne kialakításra az 
önkormányzatnak  fizetnie kell a terület kisajátításáért és a kerítésért is 
kártalanítást a korábban saját tulajdonában lévı területért.   
 
Zolnai Sándor képviselı:  
Az elmondottakból az tőnik ki, hogy mind a két variációval tisztában van az 
ügyfél.  Az önkormányzatnak nem az az érdeke, hogy ilyen állapotot vegyen át a 
késıbbiekben.  Úgy gondolja, hogy nem érdemes ragozni, dönteni kell az 
ügyben.  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A kétszárnyú kerítés bejáratig az utolsó kis kerítésmezıt kell elbontania és vissza 
tudja  helyezni az eredeti állapotba. Nem az egész kerítés tönkretételével lehetne 
helyreállítani az eredeti állapotot. Amit felvázolt az a költségkímélıbb megoldás. 
Nem kerül annyiba, mint amennyit ki kellene fizetni, ha megvásárolná a területet.  
 
Giesz János polgármester:  
Az elhangzott véleményeket figyelembe véve kérte a képviselı-testületet, hogy 
hozzanak döntést a terület értékesítésével kapcsolatban.  
Megkérdezte, hogy ki ért egyet azzal, hogy ne értékesítsék a területet.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

47/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Popondanóczné Bakonyi Julianna Csákvár, Haraszt u. 19 szám alatti lakos 
kérelmét  elutasítja a tulajdonában lévı  904/3 hrsz.-ú Haraszt útból 24,2 
m2-t nem kívánja értékesíteni.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezıt a képviselı-testület 
határozatáról értesítse.   
 
Határidı: 2010. április 15.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
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- Lakossági komposztálás megvalósítására irányuló pályázat  
   megvitatása   
   (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Giesz János polgármester:  
A lakossági komposztálás megvalósítására irányuló pályázatot benyújthatja az 
önkormányzat, mivel a  pályázat beadásához szükséges feltételek teljesültek a 
lakosság részérıl.  
A pályázathoz  szükséges   525.750.- Ft- önerıt az alábbi megosztásban 
javasolja biztosítani: 351.000.- Ft-ot az elızı évben képzıdött környezetvédelmi 
alapjából, 174.750.- Ft-ot  a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék 
terhére.  
 

Medgyesi József képviselı:  
Nyertes pályázat esetén 10.000.000.- Ft nyerhetı el, melybıl 5 % önrész terheli 
az önkormányzatot. A lakossági komposztálást szervezı cég képviselıje Balogh 
Úr  tájékoztatást adott arról is, hogy  5 évig tartana a projekt, melyet 1 éven belül 
ellenıriznének és 3 alkalommal kellene összehívni azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik a komposztálásban részt vesznek. A 
környezettudatos nevelés érdekében jelentıs összeget a reklámra és 
kommunikációra kell felhasználni a 10.000.000.- Ft-ból.  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy az Euro Consult 2003 Bt- 
Pályázatkészítı Tanácsadó és Szolgáltató Irodával kössön megbízási szerzıdést 
a pályázat elkészítése érdekében és biztosítsa az önrészt.    
 
Giesz János polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a képviselı-testület 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
48/2010. (III. 30.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakossági 
komposztálás megvalósítása érdekében hozzájárul, hogy az önkormányzat 
a  KEOP 6.2.0/A pályázati felhívás keretein belül pályázatot nyújtson be és 
az ehhez szükséges   525.750.- Ft-ot az alábbi megosztásban bocsátja 
rendelkezésre:  351.000.- Ft-ot az elızı évben képzıdött környezetvédelmi 
alapjából, 174.750.- Ft-ot  a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási 
tartalék terhére.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg.   
 
Határidı: 2010. április 1. 
Felelıs:  Giesz János polgármester   
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 - Sirály Nonprofit Kft. kérelme 
             (Elıterjesztés, árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
  

Giesz János polgármester:  
A kérelmet ismertette a képviselı-testülettel. Elmondta, hogy  kérjenek 
árajánlatot.  
 

Medgyesi József képviselı: 
A bizottság  Palkó Zoltán vállalkozó árajánlatát javasolja a képviselı-testületnek 
elfogadásra.  Javasolja, hogy a felhalmozási tartalék terhére készüljön el a 
munka.   
 

Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy  hozzanak döntést a Településfejlesztési 
Bizottság javaslatáról.  
 

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

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

49/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az  
önkormányzat tulajdonában álló Sirály KHT által bérelt- Csákvár, 
Kastélypark 3. szám alatti ingatlan felújítása érdekében az alábbiak szerint 
határoz: 
 
1./ A benyújtott árajánlatok alapján  az épületen a képviselı-testület az 
ablakcsere kivitelezési munkákkal Palkó Zoltán Csákvár, Széchenyi u. 52. 
szám alatti lakos vállalkozót bízza meg.  
A vállalkozói szerzıdés összege bruttó:  198.500.- Ft 
A teljesítési határidı:     2010. április 30. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a vállalkozóval a vállalkozási szerzıdést 
kösse meg.  
 
Határidı: szerzıdés megkötésére: 2010. április 5.  
                      teljesítésre:    2010. április 30.  
Felelıs: Giesz János polgármester  
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  - Petıfi u. – Gánti u. csapadékvíz elvezetés jelenlegi állapot  
                        felmérésére adott árajánlatokról döntés 
                       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést  a Petıfi u. Gánti u.  
csapadékvíz elvezetés jelenlegi állapot felmérésére adott árajánlatokról. 
 

Medgyesi József:  
A Településfejlesztési Bizottság 2010. március 29-én megtartott ülésén 
felbontotta és megtárgyalta a  Petıi u.- Gánti u csapadékvíz elvezetés jelenlegi 
állapot felmérésére beérkezett árajánlatokat. Az árajánlatok értékelése után  a 
Település fejlesztési Bizottság a  Fehérvári VIZITERV Kft. 1.740.000.- Ft + ÁFA 
összegő árajánlatot javasolja elfogadni. A tervezési díj összegének kifizetését a 
fejlesztési tartalék terhére javasolja a bizottság.  
 

Giesz János polgármester:  
Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-
testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

50/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Petıfi u, Gánti utca csapadékvíz elvezetés jelenlegi állapotfelmérésére 
érkezett ajánlatokat és a Fehérvári VIZITERV Kft. (8000. Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 1.)által készített ajánlatot fogadja el 1.740.000.- Ft+ÁFA.  
összegben.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszíni csapadékvíz elvezetés 
állapotfelmérésére a szerzıdést a Fehérvári VIZITERV Kft-vel kösse meg. 
 
Határidı: 2010. április 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 

 
-Tersztyánszky körút lakók útjavítására beérkezett árajánlatok   
megvitatása 
(Árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Giesz János polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a beérkezett árajánlatokat. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testület tagjait a bizottság javaslatáról.  
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Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A bizottság anyagi források hiányában nem javasolja az út javítását, mert hosszú 
távra nem adna megoldást. Arról is volt szó, hogy  sóderozással kellene egy 
kicsit helyrehozni az utat.  
Komoly összegbe kerülne az út teljes rendbetétele. Nem hangzott el erre 
vonatkozóan más javaslat.  Csak a földmunka kerülne  450.000.- Ft + ÁFA az út 
zárásáról és a csapadékvíz elvezetésérıl nincs szó.  
 

Halász Péter képviselı:  
Részletezte az ajánlatban leírtakat. Az út kialakítása, árok és az út felületének 
tömörítéssel történı elkészítése komoly megoldás lenne. Ha durvább anyaggal 
készítenék el az kerülne  450.000.- Ft+ÁFA összegbe.  Véleménye szerint ez jó 
megoldás lenne ennyi pénzért.  
 

Giesz János polgármester:  
Valóban a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy  más településrészeken is 
vannak problémák, ahol több embert érint, egyenlıre  ezért az összegért nem 
javasolják az út helyreállítását. A bizottsági javaslat ellenére javasolja, hogy a    
SOSO Földszer által  adott árajánlatot fogadja el, az abban foglaltaknak 
megfelelıen  a képviselı-testület készíttesse el az útjavítási munkákat.   
 
Presér Istvánné képviselı:   
Meg kellene kérdezni az érintett lakóktól, hogy tudnának- e az út javítása 
érdekében önrészt vállalni? 
 
Setét Vilmos képviselı: 
Megkérdezte, hogy hány embert érint? Véleménye szerint felületi zárással és 
komplex csapadékvíz elvezetéssel lehetne  megoldani a problémát.  
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy nem belterületrıl van szó. Javasolja, 
hogy a bizottság javaslatát támogassa a testület.   
 
Dr. Kovács László alpolgármester:  
Számolunk a rendelkezésre álló fejlesztési kiadásokkal, mert már rendesen 
megcsappant a rendelkezésre álló keretösszeg.    
 
Medgyesi József képviselı:  
A lakókat meg kellene kérdezni, hogy áldoznak- e valamennyi összeget az 
útjavításra.  Véleménye szerint felületi zárás nélkül csak idıleges megoldást 
érhetünk el a SOSO FÖLDSZER Kft. ajánlatával.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:  
Most készül a 2009. évi zárás,  a következı képviselı-testületi ülésre már ismert 
lesz a pénzmaradvány összege. A felhalmozási tartalék ismert lesz és a 
bizottságok is tárgyalnak róla.  Javasolja a képviselı-testületnek, hogy ennek 
ismeretében hozzanak döntést az útjavításról.  Kérdezzék meg a lakókat, hogy 
hajlandóak- e valamilyen  összegő hozzájárulást adni az útjavítási munkákhoz. 
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Giesz János polgármester:  
Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy a következı testületi ülésen a 2009. évi felhalmozási 
tartalék ismeretében térjenek vissza e napirendi pont tárgyalására és addig 
kérdezzék meg  a Tersztyánszky körút lakóit arról, hogy az útjavítási munkákhoz 
hozzá tudnának- e járulni. 
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

51/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Tersztyánszky körút lakóinak kérelmét.  A megkért árajánlatra a 2009. évi 
felhalmozási tartalék ismeretében a következı képviselı-testületi ülésen 
visszatér. 
 
Határidı: 2010. május 31.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

 - Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság kérelmének megvitatása 
 
Giesz János polgármester:  
E napirendi pontot már megtárgyalta a képviselı-testület  a 6./ napirendi pontnál.  

 
 - Berényi u., Kenderesi u., Haladás u., Ady E. u., Tolbuhin u.  
  felszíni vízelvezetı árkok szintezésére érkezett árajánlatokról  
  döntés 
 

Giesz János polgármester:  
A felszíni csapadékvíz elvezetés rendezésének tárgyában árajánlatot nyújtott be  
az AQUATIC-GEO Kft (Magyaralmás, Sport u. 1.), melyben foglaltakat a  
Településfejlesztési Bizottság alaposan megtárgyalta és áttekintette, hogy milyen 
munkákat kell elvégezni. Elsıdleges feladat a szintezés, ezt követheti az egyéb 
szükséges munka. Ezzel  a településrészen megoldódhatna a csapadékvíz 
elvezetés.  
  
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A Településfejlesztési Bizottság áttekintette az elvégzendı munkákat és az 
alábbi javaslattal él a képviselı-testület felé: 
Árkok folyásfenék szintjének a felmérését végeztessék el.  A vállalkozó 60.000.- 
Ft+ÁFA/1000 méter és 700.- Ft+ÁFA összegért szintezné az átereszeket 
kapubejárónként. Elızetes számításaik szerint 3 km árokrendszert ölel fel. Fel 
kell mérni, hogy  kézi vagy gépi erıvel kellene- e  elvégezni a terület   
árokrendszerének a tisztítását. Szükség lenne a lakosság aktív segítségére is.   
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Halász Péter képviselı:  
Azt jelentené, hogy bizonyos pontokon árok fenéktükröt csinálnának, amely kézi 
munkával is kitakarítható lenne.  Nagyon profi komplex dolog. Kiderülne, hogy 
mihez kell kézi vagy gépi munka. Akinek nagy gond a vízelvezetés az biztosan 
segítségre lenne az önkormányzatnak. Az átereszek nagy többsége  meg van, 
csak eldugult, ki kellene tisztítani.   
 
Zolnai Sándor képviselı:  
A lakosság úgy nyilatkozott, hogy segítene a probléma megoldása érdekében.  
 
Giesz János polgármester:  
A szóban forgó utcákban megoldódhatna a  csapadékvíz elvezetés. Javasolja az 
érintett lakók összehívását annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák a 
tavasz folyamán elkezdıdhessenek.  
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
Ha a lakosság felvállalja az átereszek költségét, már az is sokat jelentene. Erre 
volt példa a Káposztáskertben, amikor az árokrendszer kiépült.  
 
Zolnai Sándor képviselı: 
A bejárást megelızte egy lakossági beadvány, amelyben az érintettek 
felajánlották segítségüket. Élni kellene ezzel a felajánlással 
önkormányzatunknak.   
 
Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést abban, hogy megrendelik- e 
az árajánlat alapján a felszíni csapadékvíz elvezetés szintezését.  

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

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

52/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a - Berényi 
u., Kenderesi u., Haladás u., Ady E. u., Tolbuhin u.   felszíni vízelvezetı 
árkok szintezésére az  AQUATIC-GEO Kft (Magyaralmás, Sport u. 1.) 
árajánlatát elfogadta.    

 
Felhívja a polgármestert, hogy a fenti utcák ingatlantulajdonosainak 
összehívására annak érdekében, hogy a lakossági segítség  mértékét fel 
lehessen mérni, azt a munkálatok során szervezni lehessen.  
 
Határidı: Folyamatos 
Felelıs:   Giesz János polgármester    
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- Úttörı téri majális 

 
Giesz János polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta Major István kérelmét, melyben 
kéri, hogy május 1-jén az  Úttörı téren tartandó majális megrendezését 
támogassák. A Településfejlesztési Bizottság a kérelemben foglaltakkal 
egyetértett. Javasolja, hogy a Büfé szolgáltatást a pályázók közül a rendezık  
válasszák ki és a bevételt a rendezvény költségeire fordíthatják.    
Javasolja, hogy a képviselı-testület támogassa, hogy a közhasznú dolgozók a 
főnyírásban segítséget nyújtsanak a rendezvény elıtt,  és két mobil illemhely 
odaszállíttatásáról is az önkormányzat gondoskodjon.  
 
Medgyesi József képviselı:  
Kérik még a rendezık, hogy a sportintézményben lévı sörpadokat is bocsássák 
a rendelkezésükre.  
 
A képviselı-testület a javaslattal 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatja a kérelemben foglaltaknak megfelelıen a 
Május 1.-i rendezvényt az Úttörı téren.  
 

Medgyesi József képviselı:  
Múzeum Baráti Kör  Egyesület kéri a Múzeum ajtajának javítását.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi iroda vezetıje: 
A 2010. évi költségvetésben betervezésre került ez az összeg a korábbi 
kérésnek megfelelıen.  
 

Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:  
A gesztenyefák permetezése idıszerő. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy 
végeztessék el a permetezést minél elıbb. Azzal a vállalkozóval végeztessék el 
a munkát,aki a korábbi években is  segítségükre volt.   
 

Medgyesi József képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a gesztenyefák permetezését.  
 

 

Zolnai Sándor képviselı:  
Az összegyőjtött leveleket is el kellene szállítani a parkból, mert a kártevık a 
száraz levelek között meghúzódnak és tovább fertıznek.  
 
Giesz János polgármester:  
A lehullott gesztenyefa leveleket a napokban el fogják szállítani az önkormányzat 
fizikai dolgozói. 
A maga részérıl is javasolja ezen munkálatok elvégzését. Kérte a képviselı-
testületet, hogy hozzanak döntést  a gesztenyefák permetezése tárgyában.   
 
 



 30

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

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

53/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
településen,- fıként a Kastélyparkban lévı gesztenyefák permetezését 
szükségesnek ítéli meg.  
Felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei  2010. évi 
költségvetésében  biztosított 500.000.- Ft terhére  rendelje meg a 
permetezési munkákat.   
 
Határidı: 2010. április 10. ápr. 21.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületi tagokat, hogy az Oktatási és Kulturális 
Bizottság az óvodavezetı javaslatát figyelembe véve döntött az óvodai 
beíratások idıpontjáról, melyet ismertetett.  
Ugyancsak az intézményvezetı javaslatára meghatározták a „Mese-Vár” Óvoda 
nyári zárva tartását mindkét óvodaépületben.  
Mese-Vár óvoda nyári zárva tartása 2010. június 21. július 23-ig a Szabadság téri 
épületben mőködı óvoda tartana zárva és július 26-tól augusztus 27-ig pedig az 
Ady E u épületben tartanának zárva.  Mindkét óvoda ismét augusztus 30-tól 
tartana nyitva.   
 
A képviselı-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság döntését 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnök, képviselı:  
Az Oktatási és Kulturális  Bizottság javasolja a civil pályázati alap kiírását a 
képviselı-testületnek. Ismertette a 2007. évi pályázati kiírást, illetve a 
kiegészítéseket.   Kiemelte, hogy a ténylegesen mőködı bejegyzett szervezetek 
kapjanak támogatást. (Pályázati kiírás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
A bizottság javasolja, hogy a község honlapján jelenjen meg a pályázati felhívás 
és a pályázati lapok legyenek letölthetıek. 
  
Katonáné Venguszt Beatrix csákvári lakos:  
Kérte, hogy fontolja meg a képviselı-testület azt, hogy csak bejegyzett  
szervezetet támogat. Abban az esetben, ha így határoz a testület, akkor néhány 
helyben mőködı nem bejegyzett szervezet elesne a támogatástól, ugyanis a 
Nyugdíjas Klub, a Gyémánt Gospel Kórus nem bejegyzett szervezet.  
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Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy vegyék ki a  pályázati kiírásból a „bejegyzett” 
szót. Ezzel együtt szavazásra bocsátotta az ismertetett pályázati kiírást.  
 
A képviselı-testület  13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

54/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) támogatja a helyben ténylegesen mőködı, társadalmi szervezetet, 
egyházat, alapítványt (a továbbiakban: Szervezet), amely mőködését az 
Önkormányzatnak bejelentette. 
2010. évben 1.000.000.- Ft azaz:  Egymillió forint összegő Civil Pályázati Alap áll 
rendelkezésre. 
Az Önkormányzat képviselı-testületének hatáskörébe tartozik: 

- a megjelölt Szervezetek pénzbeli és egyéb támogatásának odaítélése,  
- az éves elszámolás elbírálása,elfogadása, illetve  
- az éves elszámolás hiánya, meg nem felelése, vagy a támogatott céltól eltérı 

felhasználás miatt az összeg polgári peres eljárás útján történı 
visszakövetelése. 

Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhetı: 
- éves mőködéshez, 
- a település számára hasznos programok, rendezvények szervezéséhez, 
- pályázati önrész biztosításához. 

Ugyanazon Szervezet több jogcímen is részesülhet támogatásban. 
Pályázni a 2010. évben egy alkalommal lehet.  A pályázatokat az alábbiakban leírt 
mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell benyújtani 
legkésıbb 2010. 05. 15-ig. 
Éves mőködési támogatásra pályázatot az 1. sz. mellékletben található Pályázati 
lapon kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét, címét, a Szervezet képviselıjének nevét, ha van bírósági 
bejegyzés számát (nyilvántartási számot), adószámot, 

- a pályázó Szervezet éves programját, kiemelve az Önkormányzat által 
támogatandó célokat, 

- a Szervezet mőködésének bevételi forrásait és kiadásait 2010. évre 
vonatkozóan,  

- a pályázandó összeget, 
- az önrész összegét. 

A Szervezetek minden pályázathoz legalább 30%, a község számára kiemelten 
hasznos tevékenység esetében legalább 20% önrészt kötelesek biztosítani. 
Kiemelten hasznos minden tevékenység, amely segíti az Önkormányzatot feladatai 
ellátásában, illetve feladatai színvonalasabb ellátásában. 
Programok, rendezvények támogatására pályázatot a 2. sz. mellékletben található 
Pályázati lapon kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó(k) nevét, címét, a Szervezet képviselıjének nevét, ha van bírósági 
bejegyzés számát (nyilvántartási számot), adószámot, 

- a rendezvény, program részletes leírását: helyét, idejét, költségtervet, 
várható eredményt, 
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- a fıszervezı nevét, címét, telefonszámát, 
- a pályázandó összeget, 
- az önrész összegét. 

A Szervezetek a pályázathoz legalább 20% önrészt kötelesek biztosítani. 
Támogatandó programok rendezvények fıként: 

- állami és községi ünnepek, sport és kulturális események megrendezésének 
segítése, 

- testvérvárossal történı programok szervezése. 
Pályázati önrész Önkormányzat által történı biztosítására pályázatot a 3.sz. 
mellékletben található Pályázati lapon kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia 
kell: 

- a pályázó(k) nevét, címét, a Szervezet képviselıjének nevét, ha van bírósági 
bejegyzés számát (nyilvántartási számot), adószámot, 

- az önrésszel megcélzott pályázat célját, részletes bemutatását, a pályázati 
kiírást, a kitöltött pályázati dokumentáció másolatát,  

- a pályázandó összeget, 
- az önrész összegét, amelyet kérnek az Önkormányzat részérıl nyertes 

pályázat esetén biztosítani, 
- amennyiben rendelkezésre áll, további forrásokat. 

Támogatandó pályázatok fıként: 
- Szervezetek beruházásaihoz pályázati önrész biztosítása, 
- Szervezetek eszközbeszerzéséhez pályázati önrész biztosítása. 

A pályázatokat a bizottsági elnökök értekezlete véleményének figyelembe 
vételével a képviselı-testület a benyújtási határidıt követı testületi ülésen bírálja 
el. A támogatás folyósításáról az Önkormányzat pillanatnyi likviditási helyzetének, 
és a pályázók forrásszükségletének figyelembe vételével dönt.  
Az Önkormányzat által támogatásban részesített Szervezetekkel az 4.sz. 
mellékletben foglaltak szerint Támogatási szerzıdést kell kötni.  A Támogatási 
szerzıdést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá és köti meg. 
Az önkormányzati támogatás felhasználásának jogcímét, valamint az önrész 
felhasználását számlával kell igazolni. Az éves elszámolást az 5.sz. mellékletben 
található nyomtatványon kell benyújtani, és a számlák hitelesített másolatát 
mellékelni kell hozzá. A fel nem használt, vagy nem a pályázati céloknak 
megfelelıen felhasznált támogatást vissza kell fizetni, ennek elrendelésérıl 
szintén a képviselı-testület dönt. A nem megfelelıen igazolt, vagy nem igazolt 
támogatás vissza nem fizetése esetén a mulasztó Szervezet ellen polgári peres 
eljárást kell indítani az összeg végrehajtása érdekében. 
Jelen határozat szerves részét képezik az 1-5. sz. mellékletek. 
 
Határidı:  Pályázat benyújtásra: 2010.05.15. 
   
Elbírálási határidı: a benyújtási határidıt követı képviselı-testületi ülés 
Éves elszámolás benyújtásának határideje: 2011.01.31. 
Éves elszámolás elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı testületi 
ülés 
A visszafizetendı, a fel nem használt, vagy a szabálytalanul felhasznált 
támogatások visszafizetésnek határideje: 2011.03.31. 
 
Felelıs:  Pályázatok véleményezéséért: bizottsági elnökök értekezlete 
  Pályázatok elbírálásáért, támogatás odaítéléséért, éves elszámolás  

elfogadásáért: képviselı-testület 
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Kántorné Szarka Veronika képviselı:  
Idei évben Floriana napokra nem tudnak akkora összeget áldozni, ezért a 
Pénzügyi Bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy az augusztus  20-i ünnepség 
tisztességesen és méltóan kerüljön megrendezésre. Ennek érdekében felvette a 
kapcsolatot a  Tapolcai Muzical színpad vezetésével, akik kedvezı ajánlatot 
adtak 450.000.- Ft + ÁFA  összegért adnának elı egy színvonalas mősort.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix pénzügyi bizottság tagja, csákvári lakos:  
A Társulat az István a Király  rock operából  adna elı egy részletet.  Ezen 
elıadás jogdíja 40.000.- Ft lenne. Reményei szerint színvonalas lesz az elıadás. 
A döntéshozatalnál legyenek tekintettel arra, hogy az elmúlt év augusztus 20.-i 
ünnepség 400.000.- Ft+ ÁFA költségbe került.  
Pályázatot is nyújtottak be annak érdekében, hogy a rendezvény költségeit 
elnyerhessék.  Elmondta, hogy a mősor összeállításához a fellépıket le kell  
foglalni. Kérte a képviselı-testületet, hogy fontolja meg a Pénzügyi Bizottság és a 
szervezık javaslatát.    
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı: 
A képviselı-testületnek azért kellene az ügyben döntést hoznia, mert ha  nem 
nyer a pályázat, akkor is  vállalja- e a költségeit, hogy le lehessen kötni a 
társulatot.  
 
Giesz János polgármester: 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban  hozzanak döntést.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

55/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  2010. 
augusztus 20-án a FLORIANA NAPOK színvonalas megrendezése 
érdekében a Tapolcai Muzical Színpad által bemutatandó István a Király 
elıadásra  a  2010. évi költségvetésébıl a felhalmozási tartalék terhére  
600.000.- Ft-ot  biztosít, amennyiben a rendezvény támogatására benyújtott 
pályázat eredménytelen.   
 
Felhívja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Giesz János polgármester  
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Medgyesi József képviselı:  
A korábbi testületi ülések egyikén szó volt a Sportközpontnál lévı megsüllyedt 
szennyvízelvezetı rendszer helyreállításáról. A Településfejlesztési Bizottság az 
elmúlt ülésén tárgyalt a megoldásról, ugyanis a Fejérvíz ZRT-tıl  megküldte az 
árajánlatát a felújítással kapcsolatban.  A Fejérvíz ZRT. anyag árban vállalja és 
elvégzi  a  felújítást, amennyiben az önkormányzat a földmunkát és a 
segédmunkát elvégezteti, melyhez a társaság biztosítja a mővezetést.  A 
vállalkozói díj Áfá-val együtt 282.283.- Ft.  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület végeztesse 
el a felújítási munkát.  
 
Giesz János polgármester:  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

56/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képezı „Tersztyánszky Ödön” Sportközpontnál 
lévı megsüllyedt szennyvízelvezetı rendszer felújítását a FEJÉRVÍZ Fejér 
Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı 
Részvénytársasággal (8000. Székesfehérvár, Királysor 3-15.)  elvégezteti az 
önkormányzat és intézményei  2010. évi költségvetésében  e célra 
betervezett  felújítás és beruházás terhére.  
 
Az önkormányzat a felújítással kapcsolatos földmunkát és segédmunkát 
biztosítja.  
Felhívja a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Fejérvíz ZRT-t a 
képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa és a vállalkozási szerzıdést 
kösse meg.  
 
Határidı: Folyamatos 
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
 
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
A Gondozási Központ és Idısek Otthona megbízott vezetıje jelezte  az 
intézményben  elıforduló mőszaki hibákat, melyeket a Településfejlesztési 
Bizottság megtárgyalt.  
A legfontosabb ezek közül a fıépületben a gázbojlerek mőködéséhez szükséges 
keringetı szivattyú meghibásodása, ami 30.000.- Ft + munkadíj költségbe kerül.  
A Turbó gázkészülék égéstermék elvezetı rendszerének szabálytalan kialakítása 
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miatt a kéményseprı felszólította az intézményt, hogy sürgıs lenne a hiba 
kijavítása.  
A felsorolt meghibásodásokat javasolja a bizottság megszőntetni az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre álló pénzösszegbıl történjen meg a javítás. 
Amennyiben erre nincs fedezet, akkor pótelıirányzatot kérjen az 
intézményvezetı, amelynek odaítélésérıl a képviselı-testület hoz majd döntést.    
 
Giesz János polgármester:  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

57/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
fenntartásában mőködı Gondozási Központ és Idısek Otthonában 
meghibásodott  gázbojler keringetı szivattyú cseréjére, valamint a turbó 
gázkészülék égéstermék elvezetı rendszerének  kijavítására 50.000.-Ft.-ot 
biztosít a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére.  
 
Felhívja a megbízott intézményvezetıt, hogy a képviselı-testület 
határozatának megfelelıen a hiba elhárítása érdekében a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Giesz János polgármester    
 
Halász Péter képviselı:  
Kérte a polgármester urat, hogy járjon el az ügyben, hogy a Puskaporos 
állagmegóvási munkálatainak elvégzését a tulajdonosok tegyék lehetıvé. 
Nagyon fontosnak tartaná Csákváron egy sitt-lerakó létesítését. Homok 
bányában is el lehetne helyezni.  A szemétszedés alkalmával tapasztalta, hogy 
legalább 4-5 autó sittet raktak le az erdıben. Nagyon fontos lenne a település 
számára, mert olcsón helyezhetnék el a törmeléket. Nagyon sokba kerül, ha 
Bicskére szállíttatják el.  
 
Giesz János polgármester:  
A Puskaporos rendbetétele ügyében tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a 
tulajdonos arról biztosította, hogy megengedi a rendbetételt.  Következı testületi 
ülésen tájékoztatást ad arról, hogy a hagyatéki eljárás befejezıdött- e, illetve az 
ingatlantulajdonossal milyen elızetes megállapodásra jutott?  
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 Zolnai Sándor képviselı:  
Csákváron a sitt elhelyezésére Solymosi Zoltán vállalkozó telepén van lehetıség 
a lakosság számára is. Ezt kommunikálni kellene a lakosság felé mis.  
 

Setét Vilmos képviselı:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a civil szervezeteknek és a település 
ıröknek kiírt pályázatról a Csákvári-Bodméri Hírmondó áprilisi számában 
tájékoztatást adnának.  
 
Tóth András hatósági irodavezetı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet Lökös Zsolt kártérítési kérelemérıl. 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  A kérelmet tárgyalta a március 
29-i ülésén a Településfejlesztési Bizottság is.   
Tekintettel arra, hogy Lıkös Zsolt nem tudja  bizonyítani az ok és okozati 
összefüggést a gépkocsiban keletkezett kár és az út minısége között, ezért 
javasolja a  30.000.- Ft.-os kártérítési igény elutasítását.  
 
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a kártérítési igényre beérkezett 
kérelmet és javasolja, hogy  a képviselı-testület  utasítsa el. 
 
Giesz János polgármester:  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

58/2010. (III. 30.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
Lıkös Zsolt 2840. Oroszlány, Bánki D. u. 22. szám alatti lakos kártérítési 
igényre irányuló kérelmét és bizonyítottság hiányában azt elutasítja.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl kérelmezıt 
tájékoztassa.  
 
Határidı: 2010. április 15.  
Felelıs: Giesz János polgármester  
 
Tóth András hatósági irodavezetı: 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje Kovácsné Király 
Nikoletta tájékoztatta arról, hogy pályázat  útján ismételten lehetıség nyílik liszt, 
cukor és tartós élelmiszer osztására a szociálisan rászorulók számára. Nyertes  
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pályázat esetén a szállítási költségekrıl az önkormányzatnak kell 
gondoskodni, az élelmiszert ebben az esetben egy nap alatt szétosztják a 
rászorulók között.  
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzanak döntést arról, hogy benyújtják- e a 
pályázatot. 
 
Giesz János polgármester:  
Az elızı akció is sikeres volt, javasolja a képviselı-testületnek, hogy  járuljon 
hozzá a pályázat benyújtásához. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

59/2010. (III. 30.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt, az Európai Unió által támogatott 
élelmiszersegély programban való részvétel esetén a képviselı-testület 
biztosítja az élelmiszer raktárból településünkre történı szállításának 
költségeit.  
 

Határidı:  2010. április 30.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
Giesz János polgármester:  
Több tárgy nem lévén megköszönte az aktív részvételt és a képviselı-testületi 
ülést 19.30 órakor berekesztette.  
 
 

- k m f – 
 
 

Giesz János        dr.Hanák Mária 
polgármester               jegyzı 
 
 
 
 
Bakány János       dr. Nagy István 
jegyzıkönyv hitelesítı           jegyzıkönyv hitelesítı 


