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Lakosság részérıl: 6 fı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a rendes nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, és a
meghívottakat, valamint a lakosság részérıl megjelent érdeklıdıket.
Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 8 fı képviselıtestületi tag jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Javasolja 35./
napirendi pontként felvenni a Településfejlesztési Bizottság által tárgyalt pályázati
lehetıség megvitatását. Megkérdezte, hogy van- e valakinek ezen kívül új napirendi
pont felvételére javaslata, módosító indítványa?
Györök Tamás ügyvezetı:
Elmondta, hogy mivel a 15./ és a 29./ napirendi pontban érintett, ezért kérte, hogy a 15./
napirendi pont után következı napirendi pontként a 29./ napirendi pontot tárgyalja a
képviselı-testület.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel más javaslat nem hangzott el, ezért a javasolt 35./ napirendi ponttal együtt a
meghívóban kiadott napirendi pontokat, valamint a napirendi pontok tárgyalásának
sorrendjére irányuló indítványt szavazásra bocsátotta.
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A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat a 35./ napirendi pontra irányuló javaslattal
és a tárgyalásuk sorrendjének módosítására irányuló javaslattal együtt elfogadta.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Jankyné Kıvári Csilla és Csillag Tibor képviselı-testületi
tagokat kérte fel, majd személyüket szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Jankyné
Kıvári Csilla és Csillag Tibor képviselı-testületi tagokat jegyzıkönyv hitelesítınek
megválasztotta és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
Napirendi pontok:
1./Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett
munkáról, emlékeztetık a fıbb tárgyalásokról
2./ Aljegyzıi pályázat kiírása
3./ Szervezeti átvilágítással kapcsolatos pályázat eredményhirdetése
4./ Várossá nyilvánítással kapcsolatos pályázat benyújtásának megvitatása
5./ Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület által benyújtott tőzoltószertárfelújítási pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztató
6./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
7./ 2011. évi munkaterv megvitatása
8./ Tájékoztató a 2011. évi eseménynaptárról
9./ Gánti tanulók térítési díjának megállapítása
10./ AVE Tatabánya Zrt-vel kötött szerzıdés áttekintése, hulladékszállítási díjak
megállapítása
11./ A Szervezeti- és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007. (I.10.) rendelet
módosítása a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei alapján
12./ Fejér Megyei Szent István Múzeummal kötendı kölcsönszerzıdés megvitatása
13./ Szociális mikrotársulás Bodmér, Vértesboglár és Gánt községekkel
14./ Dallam AMI szerzıdésének felülvizsgálata 2011. évre vonatkozóan
15./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Sportintézmény és eszközei bérleti díjára vonatkozó javaslata
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16./ Szóbeli Tájékoztató az autóbuszos személyszállítási pályázatról
17./Sürgısségi vízelvezetés megoldása
18./ Csákvár Egészségház Társasház kérelme alapján pótelıirányzat kérése
19./ Benke Ede ajánlatának megvitatása
20./ Fekete István vételi ajánlatának megvitatása
21./ Iskolatej projektben történı további részvétel megvitatása
22./ Közvilágítási lámpatestekre árajánlat kérés
23./ Hulladékudvar építési engedélyezési eljárásához hozzájáruló nyilatkozat adása
24./ Tájékoztató a Fejér Megyei Információs Portálról
25./ Tájékoztató a csákvári zsebkalauz értékesítésébe bevonható vállalkozók
névsoráról
26./ Kálvária u. 58 szám alatti lakók kérelme
27./ Comenius tanárasszisztensi program –fogadó iskola pályázatban történı
részvétel
28./ Sirály KHT kérelmének megvitatása
29./ Törvényességi észrevétel alapján a 178/2009.
módosítása

(X. 25.) számú határozat

30./ Szóbeli tájékoztató
megalakulásáról

a

Nagycsaládosok Egyesülete

31./ Szóbeli tájékoztató
kimutatásáról

a

Polgármesteri

Hivatal

helyi

szervezetének

köztisztviselıinek túlóra

32./ Szóbeli tájékoztató kitüntetı címekre vonatkozó javaslattételi lehetıségrıl
33./ Szóbeli tájékoztató Pálffy G. István kistérségi útikönyvérıl
34./ Szóbeli tájékoztató a Láncszem Egyesület ajánlatáról
35./ A Településfejlesztési Bizottság által javasolt pályázati lehetıség megvitatása
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1./Jelentés
a
lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés
között végzett munkáról, emlékeztetık a fıbb tárgyalásokról
(Jelentés a két ülés között végzett munkáról a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy december 7-én megtartották a falugyőlést,
amelynek fı témája Csákvár Nagyközség várossá nyilvánítási eljárással kapcsolatos
kezdeményezés véleményezése volt.
A falugyőlést megelızıen civil és vállalkozói kerekasztal megbeszélést tartottak
ugyancsak e témakörben. Ezen fórumokon elhangzott észrevételeket, javaslatokat
örömmel nyugtázta, sikeresnek mondható a rendezvény mindegyike.
Megbeszélést folytatott a képviselı-testület többi tagjának részvételével Nagy Sándor
vállalkozóval aki a sportszálló építésével kapcsolatban adott tájékoztatást.
Közös találkozóra hívta a környék településeinek polgármestereit. A rendezvényen szó
volt a polgármesterek polgári védelmi feladatairól, az eseménynaptár kapcsán,
egyeztették a rendezvényeket, erre még januárban visszatérnek. Szmolkáné Bene Ibolya
folyamatosan figyeli az eseménynaptárt és összedolgozza.
Ugyancsak Szmolkáné Bene Ibolya tartott tájékoztatót a jelenlévıknek
Településmarketing lehetıségek a médiában, sajtóban címmel. A rendezvényen jelen volt
a Kossuth rádió tudósítója is.
Szolgáltató szemlélető önkormányzat, tanácsadó szolgálat létrehozása. E napirendnek az
elıadója ı volt, a címmel kapcsolatos elképzeléseit majd a testületi ülésen is ismertetni
fogja egy késıbbi idıpontban. Épületenergetikai beruházásokról is hangzott el tájékoztató
a polgármesterek részére, valamint lehetıség nyílott az újonnan megépült hıközpont
megtekintésére is. Pozitív fogadtatása volt a polgármesterek részérıl az elhangzottaknak.
Írásos emlékeztetıt fog készíteni az általa ismertetettekrıl.
Benke Edével is folytatott tárgyalásokat, de errıl a napirendnél ad bıvebb tájékoztatást.
Krausz Tamással is folytatott tárgyalásokat a község virágosításával kapcsolatos
elképzelésérıl, valamint tárgyalt a Petıfi utcai közterületen engedély nélkül elhelyezett
játékokkal kapcsolatos további teendıkrıl, tájékoztatta a testület korábbi határozatáról.
Csákberény polgármesterével tárgyalt az általános iskolai feladatellátásról, a további
tárgyalásokat az iskola igazgatója teszi meg és tájékoztatja a képviselı-testületet a
fejleményekrıl.
Tiszaújvárosban járt tapasztalatcsere céljából dr. Szeredi Péter képviselıvel a Csákvári
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. profilbıvítési lehetıségeivel
kapcsolatban folytatott tárgyalásokat.
Úgy véli, hogy a
szervezeti átvilágítás
eredményének ismeretében tudnak tiszta profilt teremteni.
Az AVE Tatabánya munkatársával folyatatott tárgyalás alkalmával fény derült arra, hogy
a településünkön sok a kintlévıség -több, mint 7 millió Ft-. Az ide vonatkozó jogszabály
úgy rendelkezik, hogy a szolgáltató felé a követeléseket az önkormányzatnak kell
teljesíteni, ezen tartozásokat az önkormányzatnak az adósok felé adók módjára történı
behajtással kell foganatosítani. Felvetıdött, hogy a 65 év feletti, egyedülállók és
szociálisan rászorultak szemétszállítási díját át kellene vállalnia az önkormányzatnak.
Helyi rendeletben kell szabályozni a kedvezményt.
Mészáros Tamás alpolgármester megérkezett az ülésre.
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Szeptemberben két Hírmondót kellett a kézbesítıknek kihordani. 1 db-ra van szerzıdés
és a díjat is így kapták. A kézbesítık felkeresték, hogy a korábbi idıszakban, ha ilyen
eset volt, akkor ezért két díjat (2050.- Ft/fı) kaptak. Jelen esetben ez 10.250.- Ft.-ot
jelent, melyet a 2010. évi költségvetésbıl kellene még kifizetni.
Javasolja, hogy a képviselı-testület biztosítsa a Csákvári-Bodméri Hírmondó szeptemberi
különszámának kihordásáért az 5 fı kézbesítı részére összesen a 10.250.- Ft-ot.
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı:
Elmondta, hogy a Hírmondó kézbesítésére megbízási szerzıdést kötöttek, amely
visszavonásig érvényes. A képviselı-testületnek csak a 10.250.- Ft fedezetet kellene
biztosítania. A szerzıdést nem kell módosítani az rendben van.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyszeri megbízási szerzıdést kellene elkészíteni, amelynek alapján ki lehetne fizetni a
kézbesítıknek a pénzt.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
320/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. szeptemberében
kézbesített Csákvári Bodméri Hírmondó különszámáért a 2010. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére 10.250.- Ft-ot biztosít.
Felhívja a polgármestert, hogy a különszám kézbesítési költségei kifizetése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedést és gondoskodjon a 2010. évi
költségvetési rendelet módosításáról.
Határidı: 2010. december 31.
rendelet módosítására: 2011. március 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
A lakosság panaszolta, hogy a Gánti út felsı részén lakók már 3 hónapja nem kapnak
hírmondót.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Haraszt utcában sem jut el a lap mindenkihez. A kézbesítık figyelmét fel kell hívni a
hiányosságok megszőntetésére.
Köszönetét fejezte ki a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület mindazon tagjainak, akik az
önkormányzat, illetve a lakosság segítségére voltak a talajvíz szivattyúzásában, valamint
a vízfolyások megakadályozásában segítséget nyújtottak. Az egyesületnek ezen
munkákkal kapcsolatban üzemanyag költsége merült fel és a szivattyú üzemeltetése is

6
költséggel járt. 10.000.- Ft gázolaj és 3.270.- Ft benzin költség megtérítését kéri
számla ellenében az Egyesület Elnöke az Önkormányzattól.
Javasolja kifizetni, hiszen az Önkéntes Tőzoltó Egyesület kárelhárítással foglalkozott a
község területén.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
321/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári Önkéntes
Tőzoltó Egyesület részére 10.000.- Ft gázolaj és 3.270.- Ft benzin üzemanyag költség
kifizetését rendeli el az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére.
Felhívja a polgármestert, hogy az üzemanyag költség számla ellenében történı
kifizetésével kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg és gondoskodjon a
2010. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Határidı: 2010. december 31.
rendelet módosításra: 2011. március 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erıforrások Bizottsága ülésén felvetıdött az informatikus alkalmazása. Idı
közben kiderül, hogy a feladatok nem tudja vállalni. Megkérdezte, hogy mi a további
teendı? Ki kell írni a pályázatot?
Jankyné Kıvári Csilla, Humán Erıforrássok Bizottsága elnöke:
Arról volt szó, hogy közös feladatellátás történne az önkormányzat és az iskola
vonatkozásában és 8 órás informatikus kerülne alkalmazásra. A hivatal szervezeti
egységéhez tartozna az informatikus.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A pályázat kiírásában szerepeltetni kellene, hogy megváltozott munkaképességő személy
elınyben részesülhetne.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Minden intézményben ellátná a feladatokat az informatikus, a legtöbb feladat az iskolánál
volna, azonban az önkormányzat állományához tartozna napi 8 órás foglalkoztatással
lehetne alkalmazni.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A Polgármesteri Hivatal létszámát is módosítani kell ez esetben.
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Amennyiben van szerzıdés, akkor meg kell nézni annak lejártát, illetve a felmondási
feltételeket. Véleménye szerint ahol a feladatot ellátja az informatikus, ott legyen
alkalmazva. Ha a Polgármesteri Hivatalnál lesz alkalmazva, akkor ott lássa el a feladatot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy e kérdést napolják el a január 13.-ra tervezett rendkívüli ülésre. Javasolja,
hogy akkorra dolgozzák ki anyagi vonzatával együtt az alkalmazás költségeit. Legyen a
képviselı-testület tájékoztatva arról, hogy a jelen szerzıdésben mennyi felmondási idı
szerepel.
Dr. Szeredi Péter képviselı:
Megkérdezte, hogy lejárt az iskolánál az informatikus szerzıdése?
Az is elhangzott, hogy van érvényes szerzıdés az informatikussal, aki a Polgármesteri
Hivatalban van alkalmazva.
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
2010. december 31-én jár le az alkalmazott informatikus szerzıdése.
Dr. Szeredi Péter képviselı:
Úgy véli, hogy az elhangzottak szerint ez a feladatellátás így nem mőködik. Itt 8 óra, ott
4 óra státusz stb.
Javasolja, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság foglalkozzon ezzel a napirenddel. Ami
elhangzott úgy véli, hogy elıkészítetlen, ezért elfogadhatatlan. A bizottság részérıl kéri,
hogy a hivatal adjon tájékoztatást és bármikor összehívja a bizottsági ülést, amelyre kéri
hogy elıterjesztés formájában kapjon tájékoztatást a bizottság arról, hogy milyen
szerzıdése van a hivatalnak az informatikai feladatok ellátására, mikor kell megjelenni
munkavégzés céljából az informatikusnak, mi a szolgáltatás, mennyi idın belül kell
kijavítani a jelzett hibát, milyen idıközönként kell menteni. Az iskola egy másik
„történet”.
Az igazgató asszony megoldja a problémát, vagy megújítja a jelenlegi vállalkozóval a
szerzıdést, vagy kap egy státuszt e feladat ellátására, aki az iskolában 4 órában van. Ez a
testület döntése. Bérezését közalkalmazotti besorolás szerint oldja meg.
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
A legnagyobb problémája az, hogy vagy megújítja a szerzıdést, vagy pedig a képviselıtestülettıl kap egy álláshelyet az informatikai feladatok ellátására. Amennyiben
álláshelyet kap és pld. egy középkorú munkavállalót alkalmaz, annak a bére kb. bruttó
120.000.-122.000.- Ft, ennyi pénzért ilyen feladat ellátására nem kap embert. Az
iskolában van a legtöbb ellátandó feladat. Kérte a képviselı-testületet, hogy minden
tudásukat vessék latba és segítsenek a probléma megoldásában.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatalnak van- e érvényes szerzıdése az
informatikai feladatok ellátására, mikor jár le? Megismételte az elızı hozzászólásában az
elıterjesztés tartalmára vonatkozó összefoglalóját.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalnak van érvényes szerzıdése az informatikai feladatok
ellátására, a tavalyi évben kötötték újra.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Tekintettel arra, hogy a sürgıs feladat az iskolában van: Az elhangzottak alapján az
iskola szerzıdése lejárt, ezért meg kell nézni, hogy a hivatal szerzıdésébe bele lehet- e
dolgozni az iskolában ellátandó feladatokat mintegy két hónap idıtartamra. Ez idı alatt
megoldódna az iskola gondja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy véli, hogy ez lenne a legcélszerőbb megoldás, majd az esetleges átszervezések
kapcsán lehetne látni a továbbiakat.
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
Az informatikai feladatellátás éves szinten a költségvetésben 240.000.- Ft-ot tesz ki, és
2010. december 31-én lejár.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az átmeneti idıszakra február végéig, -amíg a hivatalban a szervezeti átvilágítás
befejezıdik- a képviselı úr által javasolt megoldást elfogadhatónak találja. Az anyagi
források áttekintését követıen ezt a kérdést a jelenlegi szerzıdés meghosszabbításával
lehetne megoldani.
Javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselı-testület, hogy a szerzıdés módosítás ügyében
az elhangzottak figyelembevételével járjon el és az arányos díjjal írja alá a szerzıdést. A
következı képviselı-testületi ülésen beszámol a tett intézkedésrıl.
Szólni kell a régi iskola esetében a riasztórendszerérıl is, melynek hiánya probléma,
fıleg azért, mert a közeljövıben megérkeznek a lap-topok. Megkérdezte, hogy ezzel
kapcsolatban történtek- e lépések? Mikorra várható a lap-topok szállítása?
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
A régi iskolában néhány ablakon és ajtón van vasrács, amely vagyonvédelmi
szempontból került elhelyezésre.
Átmeneti megoldást az jelent, ha a lap-topokat elzárják a szekrényekbe. Az iskola új
épületére a riasztás távfelügyeleti rendszerrel megoldott, a szerzıdés 30 napos
felmondással van megkötve. Helyi céggel sokkal célravezetıbb volna az épület
biztonságtechnikai ellátása. A jelenlegi távfelügyeleti rendszer esetén, ha a központban
észlelik a behatolást, akkor ıt, mint az intézmény vezetıjét értesítik. Neki kell
intézkednie, körülnézni, hogy mi van az iskola épülete körül. Január elején várható a laptopok szállítása.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy amennyiben a riasztórendszer üzemeltetésével kapcsolatban helyi
megoldást találna az igazgató asszony, úgy annak anyagi vonzatát is tartalmazó részleteit
terjessze a január 13-i rendkívüli ülés elé, annak érdekében, hogy errıl a képviselıtestület tudjon tárgyalni.
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Setét Vilmos képviselı:
A Rendészeti Kerekasztal ülésén is téma volt nem csak az iskola, hanem a többi
intézmény ırzés-védelmével is kellene foglalkozni, ennek a költségét kellene kidolgozni
és lehetıleg helyi megoldást találni.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Mennyibe a bekerülési költsége a jelenlegi biztonságtechnikai rendszernek?
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
Jelenleg 6.700 Ft/hó.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselı:
Javasolja, hogy ezt az ügyet központilag kezeljék. Felkérte a jegyzıt, szíveskedjen
kidolgozni egy meghívásos pályázatot, mely tartalmazza dr.Szeredi Péter által korábban
már felsorolt legfontosabb tartalmai elemeit az elıterjesztésnek, terjedjen ki ez a munka a
riasztórendszer beszerelésére is az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.
Csillag Tibor képviselı:
A régi iskola biztonságtechnikai felügyeletérıl mindenképpen gondoskodni kellene,
hiszen a lap-topok hamarosan megérkeznek.
Milyen biztonsági elıírásoknak felel meg jelenleg az épület? Javasolja, hogy az épületet
ne hagyják ırizetlenül.
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:
Az ülés közben az irodából lehozta az iskola és a Polgármesteri Hivatal informatikai
rendszerének üzemeltetésével, felügyeletével kapcsolatos szerzıdést, melyet átadott dr.
Szeredi Péter képviselınek a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Ismertette az iskola informatikai rendszerének üzemeltetésére irányuló szerzıdést, mely
2010. január 12-tıl határozatlan idıre szól. Az önkormányzat 2010. augusztus 1-én
kötötte meg az informatikai rendszer bérleti és üzemeltetési szerzıdést a Polgármesteri
Hivatal vonatkozásában, mely 3 évre szól. Az ismertetettekbıl kitőnik, hogy nincs
vészhelyzet az iskolában. A lap-topokkal kapcsolatos feladatokat nem tartalmazza egyik
szerzıdés sem.
Javasolja, hogy az informatikus újra kell tárgyalni és a lap-topokkal kapcsolatos
szolgáltatással kiegészíteni.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a képviselı-testület hozzon határozatot a szerzıdés kiegészítésére
vonatkozóan, illetve arról, hogy január 13-i rendkívüli ülésre készüljön el az elıterjesztés
egy meghívásos informatikai pályázattal kapcsolatban, mely tartalmazza a
riasztórendszerek üzemeltetésével kapcsolatos kikötéseket is.
Fontosnak tartja még az intézmények vagyonbiztosításának felülvizsgálatát is. Beleértve
a Vértes Múzeum épületét is, ahol különösen nagyon fontos az értékvédelem. Javasolja,
hogy errıl is készüljön elıterjesztés a január 13-i rendkívüli ülésre.
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
322/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Polgármesteri
Hivatal és az intézmények biztonságtechnikai ellátása érdekében meghívásos
pályázat feltételrendszerének kidolgozását rendeli el, mely tartalmazza a hiányzó
riasztó rendszerek telepítését is. A vagyonbiztosításokat felül kell vizsgálni, mely
terjedjen ki a Vértes Múzeum épületegyüttesére is.
Felhívja a jegyzıt, hogy a pályázat feltételrendszerének kidolgozása érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: 2011. január 13.
Felelıs: dr. Hanák Mária jegyzı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselı-testületet a 2010. november 25.-i ülésen
hozott lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
Megkérdezte dr. Hanák Mária jegyzıt, hogy az Óbarok községgel körjegyzıség, illetve
hatósági igazgatási társulás létrehozására irányuló 256/2010. (XI.25.) számú határozattal
kapcsolatban milyen intézkedést tett? Elkészítette- e a csatlakozás gazdasági eredményére
vonatkozó számításokat?
dr. Hanák Mária jegyzı:
December 7-én kezdett el dolgozni. Nem volt jelen a novemberi ülésen –szabadságolása
miatt-. nem vett részt ebben a feladatban, nem látta a meghozott határozatokat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A jegyzı asszonynak látnia kellett volna a novemberi határozatokat. Az elıterjesztés
napján bent járt a hivatalban. Javasolja, hogy a jegyzı asszony gondoskodjon arról, hogy
a január 13-i rendkívüli ülésre az elıterjesztés készüljön el.
Felkérte a képviselı-testületet, hogy a 256/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtási
határidejét módosítsa 2011. január 13-ra.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
323/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 256/2010. (XI.25.)
számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. január 13-ra módosítja.
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Dr. Szeredi Péter képviselı:
Bodmér községgel
történı esetleges közös könyvtárfenntartás ügyében milyen
intézkedés történt?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elkészültek a gazdaságossági számítások, mely szerint 450.000.- Ft/év lenne a
hozzájárulás. Szóban értesítette errıl Bodmér Község polgármesterét. Bodmér község
valószínőleg úgy dönt, hogy a mozgókönyvtár szolgáltatást fogja választani.
A 257/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása a fentiek szerint történt meg.
A november 4-én hozott 255/2010. (XI.4.) számú határozat végrehajtása érdekében
Cservenka Géza e-on területgazda felkérése megtörtént.
A 259/2010. (XI.25.) számú határozattal döntött a képviselı-testület a Báracházi Barlang
felé vezetı útkitáblázásáról.
Megkérdezte Györök Tamást a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy milyen intézkedést tett a határozat végrehajtása
érdekében?
Györök Tamás ügyvezetı:
Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Fejér Megyei KHT illetékesével, mivel a
kitáblázandó terület nem önkormányzati út, ezért a tábla kihelyezését csak
engedélyeztetés után lehet megoldani. Kértek árajánlatot is, email váltás is történt az
ügyben. 30 napos határidıt adtak a megoldásra. A következı testületi ülésen számot ad a
tett intézkedésrıl.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Csillag Tibornak a Településfejlesztési Bizottság elnökének feladatául szabta a testület,
hogy a 261/2010l (XI.25.) számú határozat végrehajtása érdekében tárgyaljon Sigmond
Gáborral, aki a község virágosítására tett ajánlatot.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A 261/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása érdekében tárgyalt Sigmond Gáborral
aki elmondta, hogy a község központjában – a buszmegállóval szemben lévı kis zöld
területen balra,- kúpos formában, virágokból elkészítené Csákvár Nagyközség Címerét.
A másik oldalon pedig Pyrbaum testvértelepülés címere lenne elhelyezve. A vállalkozó
ezt a tavasszal elkészíti. Szerette volna, ha a központ utcáját is felvirágozta volna a
vállalkozó, de ez neki jelentıs összegbe kerülne.
Mint a bizottság elnöke javasolja, hogy a díszkivilágítással ellátott oszlopokra virágtartót
kellene tenni kísérleti jelleggel. A költségek ismeretében lehetne tovább bıvíteni. Úgy
véli, hogy a felajánlások mellett nem szabad elmenni, a vállalkozó részérıl a korábbi
idıszakban történt a felajánlás. Sigmond úr örült a kapcsolatfelvételnek.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 265/210.(XI.25.) számú határozattal arról döntött a képviselı-testület, hogy Mészáros
Tamás alpolgármester és Jankyné Kıvári Csilla a Humán Erıforrások bizottságának
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elnöke szervezze meg az önkormányzat részérıl a második adventi vasárnapon a
gyertyagyújtást.
A szervezés és a gyertyagyújtás az önkormányzat részérıl rendben megtörtént.
A 267/2010.(XI.25.) A Polgármesteri Hivatal alaprajzait, építési és használatba vételi
engedélyét, a tőzoltóság szakvéleményét és minden a tőzjelzı berendezés telepítésével
kapcsolatos levelezést iratot másolatban megküldtek a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójának a tőzjelzı rendszer kiépítésének szükségességével kapcsolatos
felülvizsgálat érdekében. Ennek eredményeként visszajeleztek a hatóság részérıl, hogy
hiba volt, hogy 2000-ben nem írták elı, a tőzjelzı berendezést mindenképpen ki kell
építeni.
A 269/2010 (XI.25.) sz határozatban foglaltak szerint a törvényességi felhívásnak eleget
tettek és határidıben megtörtént a módosított határozat megküldése a Fejér Megyei
Közigazgatási Hivatal részére.
A 270/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása érdekében felvette a kapcsolatot
Horváth Józsefnével, az ügy folyamatban van, ezért a lıporos torony felújítása
megtörténhet.
A 274/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása folyamatban van, a Millenniumi
Parkban kihelyezett fajátékok visszaállításához a szükséges vasanyagot meghozták
folyamatban van a visszaállítás.
A 275/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása megtörtént a mai ülésen lesz szó a az
önkormányzat
gazdálkodási,
igazgatás-jogi
helyzetének,
szerkezetének
és
humánerıforrás ellátottságának átvilágítása tárgyában kiírt pályázatra érkezett
ajánlattévıkkel történt tárgyalás eredményérıl. A határozat végrehajtása megtörtént.
278/2010. (XI. 25.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. január 25-re
javasolja módosítani. E határozattal döntött a képviselı-testület a Gondozási Központ és
Idısek Otthona intézményvezetıjének felkérésérıl, mely szerint a nevelési tanácsadó
költségvetési és szakmai paramétereirıl, valamint az otthon profiljának szenvedélybetegellátással történı kiegészülésérıl készítsen elıterjesztést a képviselı-testületnek.
Felkérte a képviselı-testületet, hogy a 278/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtási
határidejét módosítsa 2011. január 25-re.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
324/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 278/2010. (XI.25.)
számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. január 25-re módosítja.
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280/2010. (XI.25.) számú határozat, mely a KEOP-6.2.0/09-2010-0058.
pályázat
kapcsán a projekt elıfinanszírozására biztosítandó 4.975.150.- Ft elıfinanszírozásról szól
végrehajtották, a Nonprofit Kft-nek utalták a határozatban szereplı összeget.
282/2010.(XI.25.) és a 283/2010.(XI.25.) számú határozatok végrehajtásának határidejét
javasolja 2010. december 31-ig meghosszabbítani, mivel a Pénzügyi Iroda még nem
értesült a határozatban foglaltakról.
Szavazásra bocsátotta fenti számú határozatok végrehajtási határidejének 2010.
december 31-ig történı meghosszabbítására irányuló javaslatot.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
325/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 282/2010. (XI.25.)
számú és a 283/2010. (XI. 25.) számú határozatai végrehajtásának határidejét 2010.
december 31-re módosítja.
A 284/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása megtörtént Kiss László vállalkozót
értesítettük az általános iskola tanulók, valamint az idıskorúak étkeztetésében
alkalmazott nyersanyag és rezsiköltség díjának elfogadott mértékérıl.
A 285/2010. (XI.25.) számú határozat tekintetében a szabályozási terv módosítása
érdekében új ajánlatkérések megtörténtek, már érkezett is ajánlat.
A 286/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása megtörtént a digitális térkép
beszerzése érdekében megkérték az ajánlatot.
A 287/2010. (XI.25.) számú határozat alapján az autóbusz-közlekedési szolgáltatási
igénnyel kapcsolatos pályázati kiírás megtörtént.
Megkérdezte Györök Tamást a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonporfit Kft ügyvezetıjét, hogy
milyen intézkedést tett még a határozattal
kapcsolatban?

Györök Tamás ügyvezetı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy kiket kér fel a pályázati bíráló bizottság
tagjainak. Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester asszonyt, Nagyné John Ágnes
Belsı ellenırt és Jankyné Kıvári Csilla képviselı asszonyt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 288/2010. (XI.25.) számú határozattal döntött a képviselı-testület zsebkalauz
értékesítésérıl a vállalkozók bevonásával. A vállalkozói névsor elkészült, a határozat
végrehajtása egyebekben folyamatos.
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A 289/2010. (XI.25.) számú határozat Eseménynaptárral kapcsolatos egyeztetéseket a
környékbeli települések polgármestereivel lefolytatta. Hamarosan megküldik
a
települések rendezvényeiket. Megköszönte Mészáros Tamás alpolgármesternek e
határozat végrehajtása érdekében kifejtett munkáját.
A 290/2010. (XI.25.) számú határozat a Polgármesteri Hivatal és a Rózsakert vendéglı
közös telekhatárán álló kerítés tövében történı vízelvezetés bekerülési költségeinek 5050%-ban történı megosztásáról szólt. A kivitelezı nem nyújtott be számlát. A tulajdonos
tudomásul vette a tulajdonosi hozzájárulást el kell napolni. Igény érvényesítést.
A 291/2010. (XI.25.) számú határozat a Római Katolikus Egyházközség kérelmével
kapcsolatban született. A határozatban foglaltaknak megfelelıen az ügyet saját
hatáskörben megoldotta.
A 292/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatban elmondta, hogy a
mai ülésen fı napirendi pontként tárgyalja a képviselı-testület a Dallam Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény ügyét.
A 293/2010. (XI.25.) számú határozat a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület pályázati
elszámolásának ügyét a mai ülésen tárgyalja a képviselı-testület.
A 294/2010. (XI.25.) számú határozattal kapcsolatban a mai ülésen lesz újabb
elıterjesztés és napirend az Egészségház Társasház kérelmérıl.
A 296/2010. (XI.25.) számú határozatban a100.000.- Ft feletti kifizetések honlapon
történı közzétételét fogalmazta meg a képviselı-testület. A határozat végrehajtását
javasolja felfüggeszteni addig, amíg az adatvédelmi biztos az állásfoglalást nem küldi
meg.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzanak döntést.

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
326/2010. (XII.16.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 296/2010. (XI.25.)
számú határozat végrehajtásának határidejét felfüggeszti az adatvédelmi biztos
válaszának ismeretéig.
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A 297/2010.(XI.25.) számú határozattal döntött a képviselı-testület a Comenius
tanárasszisztens pályázattal kapcsolatban. A határozat végrehajtásának határideje a mai
ülés, melyen tárgyalni fogják fı napirendként e témát.

A 298/2010. (XI. 25.) számú határozattal döntött a képviselı-testület a Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület 2 db cserépkályha felújításához nyújtandó önrész biztosításáról. A
felújítás és az elszámolás rendben megtörtént, a biztosított kereten felül maradt még pénz.
A 299/2010. (XI. 25.) számú határozat a 2011. évi munkatervhez a javaslatok
megérkeztek, melyeket a munkaterve beépítettek.
A 300/2010. (XI.25.) számú határozattal arról döntött a képviselı-testület, hogy a
várossá nyilvánítás érdekében falugyőlést hí össze. A falugyőlést 2010. december 7-én 18
órai kezdettel megtartották.
A 301/2010. (XI.25.) A továbbképzésen 3 fı vett részt, így a biztosított 40.000.- Ft
helyett csak 30.000.- Ft került felhasználásra.
A 302/2010. (XI.25.) számú határozat Mike Varga Csilla részére történı helyiség bérbe
adásáról és a bérleti szerzıdés megkötésérıl szólt. A határozatot az abban foglaltaknak
megfelelıen végrehajtották, a szerzıdés aláírása megtörtént.
A 305/2010.(XI.25.) számú határozattal a 80 év felettiek ajándékcsomagjának
biztosításáról döntött a képviselı-testület.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
Az ajándékcsomagokat Kiss László vállalkozó készíti el és a képviselık lista alapján
2010. december 22-én 13 órától vihetik ki az érintetteknek. Kérte a testületi tagokat, hogy
szünetben válasszanak listát. A csomagok a Polgármesteri Hivatalban lesznek elhelyezve.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 306/2010. (XI.25.) számú határozat végrehajtása megtörtént, a díszkivilágítás a község
központjában felszerelésre került, melyet december 5-én helyeztek üzembe.
Ezt követıen tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a két ülés között átruházott
hatáskörben hozott határozatokról. (Jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy aki a két ülés között átruházott hatáskörben végzett
munkájáról be kíván számolni az tegye meg.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottságának elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott bizottsági hatáskörben
hozott döntésekrıl, mely írásos jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Döntött a bizottság az intézmények téli szünet idején történı zárva-tartásáról is.
Ismertette az intézmények zárva tartásának idejét a jelenlévıkkel.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmények zárva tartásáról
szóló információk a képújságban, illetve a honlapon legyenek közzétéve.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy mindegyik intézmény már közzétette a zárva tartás
idejét.
2./ Aljegyzıi pályázat kiírása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Aljegyzıi pályázat kiírásával kapcsolatos elıterjesztést és határozati javaslatot tárgyalta a
Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az aljegyzıi álláshelyre kiírt pályázatot 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérdés, észrevétel van- e az elıterjesztéssel kapcsolatban?
Bokodi Szabolcs képviselı:
A pályázati kiírásban a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információnál 3-6
hónapig terjedı próbaidı kikötés szerepel. Meg kell- e ezt határozni a pályázati kiírásban,
vagy a kinevezéskor kell errıl döntést hozni?
dr. Hanák Mária jegyzı:
A testült dönti el, hogy mennyi próbaidıt köt ki. Meghatározhatja a pályázat kiírásakor
is pontosan a próbaidı idejét, de a megválasztáskor is. A próbaidı minimum 3 hónap,
de maximum 6 hónapig terjedhet a köztisztviselıi törvény ide vonatkozó rendelkezése
alapján.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy gondolja, hogy a pályázati kiírásban nem döntsék el, hogy mennyi próbaidıt kötnek
ki, ezt a kinevezéskor is meg lehet határozni.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést, illetve a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
327/2010. (XII.16.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a "Köztisztviselık
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala
aljegyzıi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idıtartama:
jogviszony

határozatlan idejő közszolgálati

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidı

A vezetıi megbízás idıtartama:
szól.

A vezetıi megbízás határozatlan idıre

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A munkakör betöltıje által ellátandó feladatkörök:
A hatályos jogszabályok által, a települési önkormányzat jegyzıje részére
meghatározott feladatok tekintetében a jegyzı helyettesítése. A jegyzı által
meghatározott feladatok.
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök:
A Hatósági Iroda vezetése, valamint a jegyzı hatáskörébe tartozó gyámhatósági,
birtokvédelmi, szabálysértési ügyek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselık
jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvıképesség,
 Büntetlen elıélet,
 Igazgatásszervezıi vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat
 Közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
▪ A Ktv. 8.§ (4) bekezdésében meghatározott esetet kivéve- jogi vagy
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közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljes körően
közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz;
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; betöltendı
munkakörrel kapcsolatos részletes szakmai elképzelések; 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az igénylésrıl szóló bizonylat);
adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık
a pályázat tartalmát megismerhetik.
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné dr. Venguszt
Beatrix polgármester nyújt, a 22/582-302 valamint a 20/291-56-32 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal
címére történı megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító
számot, valamint a munkakör megnevezését: aljegyzı.
 Személyesen: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidıt követı képviselı-testületi
ülés idıpontja, mely 2011. január 13. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csakvar.hu 2010. december 17.
Fejér Megyei Hírlap 2010. december 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3- 6 hónapig terjedı
próbaidı kikötése. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.csakvar.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2010. december 20.
A pályázati kiírás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
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által a KSZK részére megküldött
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

adatokat tartalmazza, így annak

A Képviselı-testület felhívja a Polgármestert, hogy a pályázati kiírás
megjelentetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2010. december 17.
Felelıs: dr. Hanák Mária jegyzı, Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

3./ Szervezeti átvilágítással kapcsolatos pályázat eredményhirdetése
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta e napirendi pontot is. Felkérte dr. Szeredi
Pétert a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
állásfoglalásáról, javaslatáról.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat gazdálkodási, igazgatási-jog
helyzetének, szerkezetének és humánerıforrás ellátottságának átvilágítása tárgyában kiírt
pályázatra érkezett ajánlatokat és az ismételt személyes meghallgatás után javaslatot tett
az E-KÖTZIG Zrt-re, mint a pályázat nyertesére. A bizottság az elıterjesztést és
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Az ajánlati ár bruttó
2.162.500.- Ft.
Kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársait a jegyzı tájékoztassa a vizsgálatról, és
kérje fel az együttmőködésre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
328/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat
gazdálkodási, igazgatási-jog helyzetének, szerkezetének és humánerıforrás
ellátottságának átvilágítása tárgyában kiírt pályázatra érkezett ajánlattévık közül
az összességében legelınyösebb ajánlattévı E-KÖZTIG Zrt-t (4031 Debrecen,
Köntösgát sor 1-3) bruttó 2.162.500.- Ft vállalási árral nyilvánítja a pályázat
nyertesének.

Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a megbízás tárgyát képezı
szerzıdést írja alá.
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Felhívja a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
legyenek tájékoztatva a vizsgálatról, hívja fel ıket az együttmőködési
kötelezettségre, illetve a vizsgálati anyag elıkészítésére.
A képviselı-testület a költségek fedezetét a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: Szerzıdés kötésre: 2010. december 17.
Költségvetés tervezésére: 2011. február 15.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

4./ Várossá nyilvánítással kapcsolatos pályázat benyújtásának megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megtartották a Falugyőlést és a Kerekasztalok is véleményt formáltak, melyet a
Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is megismert. Felkérte a
bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a javaslatokat.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a javaslatot és 4 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett javasolja a testületnek a várossá nyilvánítással kapcsolatos pályázat
benyújtását.
Dr. Szeredi Péter képviselı:
A javaslatot a Pénzügyi és Jogi Bizottság is megtárgyalta. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a bizottsági
javaslatokat.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
329/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - az
elızetes
egyeztetések, továbbá a falugyőlésen kapott lakossági felhatalmazás alapján –
kezdeményezi Csákvár várossá nyilvánítását.
A képviselı-testület elfogadja a Pécsi Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és
Urbanisztikai Tanszékének tanszékvezetı egyetemi docense dr. Trócsányi András
ajánlatát a várossá nyilvánítási dokumentáció átdolgozása tárgyában. A megbízási
díj összege 200.000.- Ft+ÁFA.
A képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy sikeres pályázat esetén 800.000.Ft+ÁFA sikerdíjat fizet ajánlattévınek.
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A képviselı-testület a megbízási díj és sikerdíj összegének fedezetét a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási
dokumentáció
elkészítésére
vonatkozó
megbízási
szerzıdést
a
Pécsi
Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékével kösse meg.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

5./ Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület által benyújtott tőzoltószertárfelújítási pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztató
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ismertette az elıterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy a napirendi pontot tárgyalta a
Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte dr. Szeredi Pétert a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Támogatási megállapodás 2./ pontjában leírtakat az alábbiak szerint javasolja
módosítani: „A támogatás célja, hogy az Országos Tőzoltó Szövetséghez benyújtott
pályázaton elnyert 700.000.- Ft.-ot az önerı fedezetét biztosítja.” Így teljesen világos,
hogy a 492.120 Ft-ból a tőzoltószertár épületének korszerősítése oldandó meg. A
támogatott pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával
elszámoljon.
Nagyné John Ágnes belsı ellenır:
Beszélt az önkéntes tőzoltó egyesület elnökével Szabó Mihállyal, aki elmondta, hogy
január 15-ig nem tudnak számlákat benyújtani. A 700.000.- Ft- nál is hiányoznak még
számlák. Az épület külsı munkáit a tél miatt nem tudják elvégezni. Az egyesület elnöke
kérte, hogy késıbbi idıpontot határozzon meg a képviselı-testület az elszámolásra
legyen.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
Már többször is szó volt a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kapcsolatos
szerzıdésekrıl, megállapodásról. Az elnök úr a meghívás ellenére nem jelent meg a
Pénzügyi Bizottság ülésének egyikén sem. Most a harmadik nekifutásra jelzi, hogy nem
jó a támogatási szerzıdésben megjelölt idıpont.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Jogos a képviselı úr felvetése, de mentségükre legyen mondva, hogy az adminisztrációs
munka a gyengéjük. Azonban, amikor menteni kell ott vannak, teszik a dolgukat. Nem
érzékelik az adminisztrációs munka fontosságát, jelentıségét. A 700.000 Ft-ról el kell,
hogy számoljanak, de javasolja, hogy az összeget állapítsák meg részükre Javasolja a 4./
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pontban
meghatározott
elszámolási
vételével- 2011. március 31-re módosítani.

határidıt

–

a

realitások

figyelembe

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a módosító javaslatokkal szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
330/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csákvár Nagyközségi
Önkéntes Tőzoltó Egyesület „Önkéntes Tőzoltó Egyesületek 2010. évi
támogatására” benyújtott pályázatásához 492.192 Ft összegő – az önerı fedezetét
megteremtı- támogatást biztosít 2010. évi költségvetésének általános tartalékalapja
terhére
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a CSÖTE Elnökével az alábbi támogatási
megállapodást kösse meg:
„TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
1. Csákvár Nagyközség Önkormányzat (8083. Csákvár, Szabadság tér 9.,
képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit polgármester, (a
továbbiakban: Támogató) a képviselı-testület 76/2010. (V.10.) számú
határozata alapján az alábbi szervezet részére nyújt támogatást:
A szervezet (továbbiakban: Támogatott)
Neve: Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület
Címe, székhelye: Csákvár, Kossuth u. 60.
Képviselıjének neve: Szabó Mihály Egyesület Elnöke
Bírósági bejegyzés száma: (nyilvántartási szám) Pk.60335/1989
Adószám: 18484009-1-07
2. A Támogató által nyújtott támogatás összege: 492.120.- Ft (azaz:
Négyszázkilencvenkettıezer-egyszázhúsz forint)
A támogatás felhasználásának célja: Csákvár Nagyközség Önkormányzata
tulajdonát képezı (az ingatlan-nyilvántartásban 380 hrsz. alatt bejegyzett-,
természetben Csákvár, Kossuth u. 60. szám alatt található), az Együttmőködési
Megállapodás alapján a Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület
használatában lévı Tőzoltószertár épületének korszerősítésére az Országos
Tőzoltó Szövetséghez benyújtott pályázathoz az önerı fedezetének biztosítása.
A Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatás összegét jelen megállapodás
aláírását követıen, legkésıbb 2010. december hó 17. napján átutalja a Támogatott
Csákvári Vértes Takarékszövetkezetnél vezetett 58300031-12005916 számú
bankszámlájára.
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3. A Támogatott kötelezettséget
vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásáról a Támogató felé legkésıbb 2011. március 31. napjáig a
támogatás felhasználását igazoló dokumentumok hiteles másolatának
benyújtásával elszámol.
4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elıírt elszámolási
kötelezettségnek nem, vagy
nem határidıben tesz eleget, illetve a
támogatást nem a jelen megállapodásban foglalt célra használja fel, a
Támogató az összeg visszafizetésére kötelezheti.
Csákvár, 2010. ……………..hó …. Nap
……………………………..
Támogató

………………………………..
Támogatott

Határidı: támogatás megkötésére: 2011. 01. 15.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
6./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 2011.évi költségvetési koncepciót minden bizottság megtárgyalta. A költségvetési
koncepciót Jancsó Éva az önkormányzat könyvvizsgálatát végzı ellenır is áttekintette,
véleményezte. Ismertette a könyvvizsgáló véleményét, mely a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.
Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottságok
javaslatairól, véleményérıl.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A bizottság 4 igen szavazattal a költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a közalkalmazottak észére kéri betervezni a 6.000.- Ft értékő
cafetériát kiegészítı javaslattal élt a márciusi képviselı-testületi üléshez hatályos
jogszabályok felülvizsgálata után a szociális rászorultság helyi feltételrendszerét ki kell
dolgozni és a képviselı-testület elé kell terjeszteni. Kéri betervezni az 1 %-os
jutalomkeretet.
Ezen kiegészítésekkel együtt javasolja elfogadásra a 2011. évi költségvetési koncepciót.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A bizottság javasolja kiegészíteni a koncepciót azzal, hogy a településfejlesztési
feladatok megoldására is forrást kell biztosítani. A beruházásokra annyi összeg nem fog
rendelkezésre állni, ami mellékletként becsatolásra került. Új pontként javasolja a
bizottság a határozatba, hogy a jegyzı szervezze meg, az engedély nélkül végzett ipari
tevékenység felderítését. A Bizottság javasolja, hogy az általuk összeállított anyagot a
koncepció mellékleteként kezeljék.
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A bizottság a Humán Erıforrások Bizottsága és a Településfejlesztési Bizottság
javaslatának ismeretében tárgyalta meg a 2011. évi koncepciót. Javasolja, a bizottság,
hogy a hivatal készítse el a Nemzeti Közfoglalkoztatási programot. Tekintse át a
szociálpolitikai juttatások körét a törvények és a helyi rendeletek tükrében, tegyen
javaslatot arra, milyen szociálpolitikai támogatások adhatók. Az 5., 6., 7., 11. pont az
eredeti javaslatból kikerül.
A koncepcióban szereplı számok a bevételi és kiadási oldalon is a pillanatnyi állapotot
tükrözik. A 2011. évi központi költségvetés elfogadása a késıbbi idıszakban történik.
Véleménye szerint a jövı évben kiegyensúlyozott költségvetést tudnak önkormányzati
szinten összeállítani, azonban el kell mondani, hogy a költségigények meghaladják a
rendelkezésre álló összeget. Várhatóan 620.000.000 lesz a bevétel és 633.000000 Ft
kiadás, de pénzforgalmi szemléletben nagyjából egyensúlyban van. Január végén a
következı fordulóban derül ki a pontos összeg. Január 25-re tervezett közmeghallgatáson
már pontosabban ismertek lesznek a számadatok. Említést tett arról, hogy a Pénzügyi és
Jogi Bizottság ülésén vita volt a közalkalmazottak részére történı cafetéria juttatás
6.000.-Ft-ra történı emelésérıl, de ennek ellenére a bizottság javasolja az emelést, mely
éves szinten 1.000.000.- Ft plusz kiadást jelent az önkormányzatnak.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság hozott egy határozatot, amely szerint a 2011. január 13-i
rendkívüli ülésre készítsen írásos elıterjesztést az adóbehajtások jelenlegi állapotára
vonatkozóan. A tájékozató terjedjen ki a 79.000.000.- Ft kintlévıség összetételérıl és arra
is, hogy milyen intézkedéseket tettek a behajtás érdekében.
Mindezek után a Pénzügyi és Jogi Bizottság a Humán Erıforrások Bizottsága, a
Településfejlesztési Bizottság kiegészítı javaslatainak, valamint a könyvvizsgáló
véleményének ismeretében a költségvetési koncepciót a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolta.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Megkérdezte, hogy a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetben összevethetıek
lesznek – e a számok az idei évi elıirányzatokkal?
A könyvvizsgálóval milyen szerzıdést kötöttek, mennyi idıre szól?
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı:.
A rendelet-tervezet formában a fı táblák összehasonlíthatók lesznek és részletes
magyarázat is lesz.
A mennyiben a képviselı-testület elfogadja a jelenlegi határozati javaslatot, úgy az
intézményvezetıket összehívják a költségvetési tervezéssel kapcsolatos megbeszélésre
és a tervezés január elején lezárul, megtörténik az összesítés. Az elmúlt évek
tapasztalata mondatja vele, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetését a
választás évében a képviselı-testületi tagok tételesen áttekintik, természetesen, ennek
nincs akadálya.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Bokodi Szabolcs képviselı kérdésére válaszolva elmondta, hogy 3 évre lett
meghosszabbítva a könyvvizsgálóval a szerzıdés. Változatlan díjazással 300.000.- Ft/év
összeggel, amely minden kötelezettséget érint, plusz igény esetén is rendelkezésre áll.
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Mészárosné Ágoston Ildikó Könyvtár igazgató:
A költségvetési koncepció 9 oldalán szerepel a 2011. évire a feladat-ellátási
szerzıdéseket át kell tekinteni fejezetnél az ötödik bekezdésben, hogy községi
rendezvények pályázati önereje 500.000.- Ft, mely összeggel a Floriana Könyvtár
költségvetése csökkenthetı.
Elmondta, hogy ez az összeg a 2010. évi költségvetésében sem szerepelt, tehát nincs mit
csökkenteni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megköszönte az intézményvezetı észrevételét, mely a határozatot nem érinti. Mivel több
kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a 2011. évi költségvetési koncepciót
a kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
331/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi
költségvetési koncepció kialakítására a következı határozatot hozza a részletes
költségvetés elsı fordulós tárgyalásának elıkészítéséhez:
1. Intézményeink, a Polgármesteri Hivatal és feladatai részletes
költségvetésének
kidolgozása a 2010. évi változásokat tükrözve a jogszabályok figyelembe
vételével a takarékosság és észszerőség jegyében történjen. A költségvetési
tervezetek összefoglalásában kerüljön kiemelve a foglalkoztatott létszám, az
ellátott feladatok mutatói.
2. A képviselı-testület a 2011. költségvetési évben adóterhével együtt a
közalkalmazottak részére biztosít havi 6,000 Ft/hó/fı értékben cafetéria
juttatást.
3. A Polgármesteri Hivatal a költségvetés elsı fordulójára készítse el az
önkormányzat által a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében történı
foglalkoztatás tervezetet, összehangolva a Nonprofit Kft. által végzett
feladatokkal, költségigényével és bevételi forrásával együtt.
4. A Polgármesteri Hivatal tekintse át a szociálpolitikai juttatások körét a
törvények és a helyi rendeletek tükrében, és tegyen javaslatot arra. milyen
szociálpolitikai támogatások adhatók.
5. A Beruházásként kerüljön betervezésre a 2010. évben felszíni vízelvezetés
megoldására benyújtott pályázati önerı 10,000 e Ft-ban.
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6. A Településfejlesztési Bizottság
közremőködésével készüljön el 4
évre intézményeink épületének karbantartási, nagyjavítási, felújítási terve.
2011. évre ütemezni szükséges a halaszthatatlan feladatokat, és azok forrását
biztosítani kell. A településfejlesztési feladatok megoldására is forrást kell
biztosítani.
7. A mőködési és felhalmozási hiány fedezetét a 2010. évi pénzmaradvány
kalkulált összegével - belsı finanszírozással kell megoldani. A 2010. évi
zárszámadás keretében a ténylegesen megállapított pénzmaradvány
összegére figyelemmel át kell tekinteni a finanszírozást.
8. Mészáros Tamás alpolgármester felügyeletével át kell tekinteni és meg kell
újítani a civil szervezetek és egyházak önkormányzat által nyújtott pénzügyi
támogatásának rendszerét.
9. A jegyzı szervezze meg, a településen engedély nélkül végzett ipari
tevékenység felderítését
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

7./ 2011. évi munkaterv megvitatása
(Elıterjesztés, munkaterv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot is megtárgyalták a bizottságok. A jegyzı asszony kiegészítette az
üléseken tett javaslatokkal, módosításokkal a munkatervet.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Elmondta, hogy nem írja elı a képviselı-testületnek jogszabály, hogy munkatervet kell
készíteni, de az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 1/2007. (I.10.)
számú helyi rendelet 7. §-ában szerepel, hogy évente munkaterv szerint legalább
6
képviselı-testületi ülést kell tartani. Új rendelkezés, amennyiben a határnapoktól eltér,
akkor rendes, illetve rendkívüli szavakkal kell megjelölni az üléseket. A munkatervben
szereplı napirendek egy keretet adnak, ezek módosíthatók, kiegészíthetık, ahogy az
alkalom adja. Mindhárom bizottság javaslatát bedolgozta a munkatervbe.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A bizottság a munkatervet áttekintette, nem változtatott rajta, jelen állapotában
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:.
A Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A munkatervet a bizottság áttekintette, megállapította, hogy a bizottsági ülésen javasolt
kiegészítéseket tartalmazza, elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy a Képviselı-testület 2011. évi munkaterve kerüljön fel a honlapra.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a képviselı-testület 2011. évi
munkatervét szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
332/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011.évi munkatervét
az alábbiak szerint fogadj el:
2011. január 13.
1./ Ifjúsági díjra benyújtott javaslatok elbírálása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi:: Humán Erıforrások Bizottsága
2./ Aljegyzıi pályázatok elbírálása
Elıterjesztı: jegyzı
2011. január 27.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett
munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésére vonatkozó tervezet
véleményezése
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Szabályozási rendelet módosítására érkezett árajánlatok megvitatása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Döntés lakossági kérelmek alapján közvilágítási lámpák kihelyezésérıl és
pénzügyi fedezet biztosítása
Elıterjesztı:: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Jogi Bizottság
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6./ Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint közérdekő adatnak
minısülı információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség végrehajtásának
módjáról és szabályairól szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
7./ Tájékoztató a Kábelsat 2000. Kft. tulajdonosával kialakított együttmőködésrıl
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
8./ Dallam Alapítvánnyal kötött szerzıdés felülvizsgálata
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
9./ Aktuális ügyek

2011. február 17.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Beszámoló a 2010. évi adóhatósági munkáról
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Tájékoztató a 2010. évi „Közfoglalkoztatási terv” végrehajtásáról; a
közfoglalkoztatás 2011. évi feltételeirıl és rendszerérıl
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Szociálpolitikai Kerekasztal
Humán Erıforrások Bizottsága
5./ Térfigyelı rendszer kialakítása
Elıterjesztı: Setét Vilmos, a Rendészeti Kerekasztal elnöke
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
6./ Jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetésének lehetısége, árajánlatok
megvitatása
Elıterjesztı: Gondozási Központ és Idısek Otthona intézményvezetıje
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
Pénzügyi és Jogi Bizottság

29
7./ Beszámoló bölcsıdei csoport indításának lehetıségérıl
Elıterjesztı: Mese-ár Óvoda intézményvezetıje
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
8./ Aktuális ügyek
2011. március 31.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Beszámoló Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl,
tájékoztató a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységérıl
Elıterjesztı: Bicske Város Rendırkapitánya, Polgárır Egyesület elnöke,
Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke,
Rendészeti Kerekasztal elnöke, településırök
3./ Javaslat Katasztrófavédelmi Egység létrehozására
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
4./ Beszámoló a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás mőködésérıl,
2011. évi célkitőzéseirıl
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
5./ Tájékoztató a Móric-majori bekötıút helyszíni szemléjérıl
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
6./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata komplex intézmény-felújítási és
beruházási tervének megvitatása, elfogadása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
7./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának átfogó módosítása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
8./ 2011. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
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9./ A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 20/2007.
(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása (a Sport Nonprofit kft. által a
lakosságnak biztosított közterület-gondozási szolgáltatás kapcsán szociális
rászorultság feltételeinek meghatározása)
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
10./ Aktuális ügyek
2011. április 28.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló zárszámadási
rendelet elfogadása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ A belsı ellenırzés 2010. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló
jelentés megvitatása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Helyi állattartási rendelet felülvizsgálata
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ Csákvár zászló beszerzésére vonatkozó árajánlatok megvitatása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Aktuális ügyek
2011. május 26.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elıterjesztı: aljegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
3./ Beszámoló a 2010. évi építéshatósági munkáról
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
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4./ Tájékoztatás a mezııri szolgálat bevezetésének lehetıségérıl, gazdasági és
funkcionális vonatkozásairól
Elıterjesztı: jegyzı
5./ Tájékoztató a csákvári önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának
eredményérıl
Elıterjesztı: aljegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Befektetési útmutató készítése a községrıl
Elıterjesztı:dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke
Elızetesen véleményezi:Pénzügyi és Jogi Bizottság
7./ Aktuális ügyek

2011. június 30.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Beszámoló a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
mőködésérıl

Elıterjesztı: Györök Tamás ügyvezetı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
Humán Erıforrások Bizottsága
4./ Tájékoztató az önkormányzat által I. félévben benyújtott pályázatok
eredményeirıl
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
5./ Aktuális ügyek

2011. július 28.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ "Csákvár település díszpolgára" kitüntetı cím adományozása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
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3./ Kultúrált környezető lakóház" elismerı cím adományozása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság

4./Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról
Elıterjesztı: Mészáros Tamás alpolgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
5./ Készüljön háromoldalú elégedettségi felmérés a tanulók, tanárok, és szülık
körében a közoktatási intézményben
Elıterjesztı: Intézményvezetı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Aktuális ügyek

2011. augusztus ülésszünet
2011. szeptember 15.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai
munkájáról
Elıterjesztı: Intézményvezetı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
4./ Aktuális ügyek

2011. október 27.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Tájékoztató a község köztisztasági helyzetérıl
Elıterjesztı: jegyzı
3./ Tájékoztató a „Vértes” Múzeum Baráti Kör Egyesület tevékenységérıl
Elıterjesztı: Egyesület Elnöke
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4./ Helyi autóbuszjárat mőködtetési lehetıségeinek megvitatása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ Aktuális ügyek
2011. november 24.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciójának
megvitatása, elfogadása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének III.
negyedéves alakulásáról
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Gyermek és szociális étkeztetés nyersanyag és rezsiköltségeinek megállapítása,
valamint a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendı, 2012. január 1-tıl
alkalmazandó intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ Az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Bérleti díjak felülvizsgálata
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
7./ Aktuális ügyek

2011. december 15.
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között végzett munkáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
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3./ 2012. évi ivóvíz és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság

4./ Települési szilárd és folyékony hulladék 2012. évi szállítási, elhelyezési és
ártalmatlanítási díjának meghatározása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ A képviselı-testület 2012. évi munkatervének elızetes véleményezése,
jóváhagyása
Elıterjesztı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
6./ Tájékoztató a csákvári zsebkalauz értékesítési tapasztalatairól
Elıterjesztı: Humán Erıforrások Bizottsága
7./ Aktuális ügyek
Közmeghallgatásra 2011. január 25-én, a 2011. évi költségvetés elfogadása elıtt
kerül sor.
A központi jogszabály változásokat figyelembe véve a helyi rendeletmódosításokat a
jegyzınek folyamatosan - a jogszabályban megállapított határidık alapján- kell
beterjeszteni a képviselı-testület elé. A rendelet-tervezeteket a témakör szerint az
illetékes bizottságokkal véleményeztetni kell, a bizottságok segítik a módosítási
alternatívák kidolgozását.
Az érintett elıadók a képviselı-testület elé kerülı elıterjesztés írásos anyagát a
testületi ülés elıtt 15 nappal kötelesek elkészíteni, s a jegyzıhöz eljuttatni annak
érdekében, hogy azt a képviselık a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt
határidıig megkapják.”
Határidı: munkaterv érdekeltek részére történı megküldésére: 2010. december 31.
végrehajtásra: 2011. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
, téma szerint illetékes bizottságok elnökei”
Jegyzı,
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a Képviselı-testület 2011. évi
Munkatervének honlapon történı megjelentetésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
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8./ Tájékoztató a 2011. évi eseménynaptárról
(Elıterjesztés, határozati javaslat, Eseménynaptár a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mészáros Tamás alpolgármesternek megköszönte az Eseménynaptár összeállításában
kifejtett munkáját.
Mészáros Tamás alpolgármester:
A rendezvényszervezı munkája a kézbe kapott eseménynaptár. Az eddigiekhez képest
ami lényeges változás, hogy a megbeszélésen igyekeztek körvonalazni azokat a kiemelt
rendezvények, melyek Csákváron jellemzıek. Négy ilyen rendezvényt jelöltek, meg,
melyekhez szükséges az anyagi fedezet biztosítása, valamint megfelelı községi reklám és
infrastruktúra biztosítása. Ezen rendezvények a turisztikai vonzerejük miatt is kiemelten
jelentısek. Ilyenek az Úttörı téri Majális, a Fazekas nap, Floriana nap és a Mihály napi
rendezvények. Ezen kívül figyelembe ajánlja a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
szervezésében megvalósítandó csákvári „mővészek” alkotásainak kiállítását. Az idei
évben megszervezték az ádventi vasárnapi gyertyagyújtásokat, 2011 évben is javasolja
ezt megtenni. A Magyar Kultúra Napját korábban mindig a Csákvár Jövıjéért
Közalapítvány szervezte, most pedig a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft van megjelölve. Javasolja, hogy ezt a rendezvényt továbbra is
az Alapítvány szervezze, amennyiben a személyi változásokat, ha sikerül rendezni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tudomása szerint a rendezvényszervezı már megszervezte a Magyar Kultúra Napját
január hónapra. El kellene döntenie a testületnek, hogy milyen égisz alatt legyen
szervezve, esetleg a két szervezıt együttesen hirdessék meg. Úgy gondolja, hogy nincs
akadálya annak, hogy ismét a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány rendezze meg a Magyar
Kultúra Napját.
Mészáros Tamás alpolgármester:
A rendezvényszervezı csapat, mintegy kiszolgáló háttér intézménye egy rendezvénynek.
A Csákvár Jövıjéért Közalapítvány a könyvtár, illetve mővelıdési ház vezetıjének a
segítségét is igénybe vette a korábbi években.
Nemzeti ünnepek megrendezése községi feladat, ez a község felelıssége.
Mészárosné Ágoston Ildikó Könyvtár igazgató:
Elmondta, hogy Dr. Wiesler Ferenc a Csákvár Jövıjéért Közalapítvány Kuratóriumi
elnöke – aki a közelmúltban tisztségérıl lemondott- az elmúlt évben már nem szeretett
volna részt venni a Kultúra Napi rendezvényben.
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
A szüreti bál, farsangi bál rendezvényen az iskola tanulói is szerepelnek, a karácsonyi
ajándékmősort az iskola szervezi. A gyermek napi rendezvények az iskola, óvoda
szervezésében történnek a Sportintézmény területén.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Megköszönte az igazgató asszony kiegészítését.
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Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:
Kérte, hogy az iskola által leadott rendezvények esetében idıben kapjanak tájékoztatást
arról, hogy mely rendezvényre igényelnek a szervezık gyermekszereplıket. Fontos lenne
az igényt elıre tudni annak érdekében, hogy a felkészítéseket idıben el tudják kezdeni a
tanulókkal. (szüreti bál, karácsonyi ajándékmősor stb.)
Bokodi Szabolcs képviselı:
Felvetette, hogy májusban lehetne Európa Napot szervezni, annál is inkább, mivel
településünkön lakik az egyik Európa Parlamenti Képviselı. Apropója lehetne még az
eseménynek az is, hogy Magyarország az Európai Parlament soros elnöke. A maga
részérıl a szervezésben szívesen vállalja a közremőködést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Jónak tartja a felvetést, községi szinten kellene megszervezni.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A rendezvénynaptárt tartalmazó eseményeket nem kellene szelektálni. Van ökumenikus
hét január utolsó hetében vannak különbözı rendezvények, ha ez a falunak az
eseménynaptára, akkor beletartozik ez is, hogy benne legyen. Nincs benne a rendészeti
nap.
Setét Vilmos képviselı:
A rendészeti nap megszervezése pénzkérdés. Ha év közben az anyagi források mégis
rendelkezésre fognak állni, akkor sor kerülhet a megrendezésre.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Ezek tervezhetı rendezvények. Az eseménynaptárnak az is a jelentıséger, hogy más
szervezet ne tervezzen rendezvényt arra az idıpontra, ami már szerepel a naptárban.
Fontosnak tartja a faluban megrendezni azon eseményeket, ahol közösség teremthetı,
részt vehetnek rajta a szomszéd települések lakói is. Elhangzott a megbeszélésen az is,
hogy Polgári bált rendeznének. Nem látja az eseménynaptárban ennek idejét. Ez is
esemény a faluban, érdemes lenne szerepeltetni az eseménynaptárban. Az iskola farsangi
bálja. Ha iskolai ballagás van azt is tartalmaznia kellene az eseménynaptárnak, hiszen az
is egy esemény a faluban. (Lönhárd Vilmosné a hozzászólás közben megjegyezte, hogy
az iskolai eseménynaptárt leadta határidıben, abból idézte az eseményeket elıbbi
hozzászólásakor.) Úgy véli, hogy a felsoroltakat az eseménynaptárnak tartalmaznia
kellene.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tudomása szerint a FIDESZ-KDNP szervezete rendezi a Polgári bált január 15-én.
Márciusi kupa minden évben az MSZP rendezésében történik. A farsangi bál az iskola
tanulóinak van, azért nem került bele az eseménynaptárba.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Érti dr. Szeredi Péter képviselı-társa okfejtését. Az eseménynaptár az a célt is szolgálja,
hogy az események ne ütközzenek más programokkal. Minden szervezet meg lett
szólítva az eseménynaptár összeállításával kapcsolatos megbeszélésre. A Rendészeti
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Kerekasztal is leadja, ha meg lesz az idıpont és rendelkezésre áll a rendezvény
fedezete is a megrendezéshez. A eseménynaptár folyamatosan bıvülhet különbözı
rendezvényekkel. Sokkal fontosabbnak tartja azokat az eseményeket megjelentetni,
amelyekhez a falu a nevét adja és bevétel származhat belıle. Ezen események ne
ütközzenek más településeken szervezendı rendezvényekkel. Véleménye szerint a
Nyugdíjas Klub által szervezett ún. „Batyus bál” nem annyira közérdeklıdésre számot
tartó, mint azok a rendezvények, amelyekhez a település a nevét adja. Természetesen a
képújságban, helyi lapban megjelenhet a rendezvényrıl szóló cikk, tudósítás.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Az elmúlt évben tudomása szerint volt olyan, hogy 3 bál esett egy idıpontra
megrendezésre.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Ha a Sportkör azt szeretné, hogy az általa szervezett bál idıpontja nyilvánosságra
kerüljön, akkor szerepeltetik az eseménynaptárban. Azt azonban nem tudja garantálni
senki, hogy esetleg mások –vengédlátósok- nem szerveznek azon a napon rendezvényt,
ezt nem lehet megtiltani.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A képviselı-testület a civil szervezeteket a továbbiakban is támogatni szeretné pályázati
lehetıséggel rendezvényeikhez. Fontosnak tartja, hogy minél több esemény minél
szélesebb körben ismertté váljon, ilyen lehet még többek között az Úrnapi körmenet a
Katolikus Egyházközség szervezésében. Az eseménynaptár akkor segíti a rendezıket,
ha minden rendezni szándékozó tud tervezni. Kiadvány is lesz az utazás 2011 kiállításon,
minél több eseményt kellene beleírni, hogy ide vonzzák a látogatókat. A várossá
nyilvánítási pályázat is komoly elhatározás, errıl is kellene valahol jelzést tenni.
Setét Vilmos képviselı:
Az eseménynaptárt nagyon jónak ítéli meg. Jónak tartja, hogy a környékbeli települések
is megküldik a rendezvényeik idejét. Úgy gondolja, hogy akkor lehet még inkább az
üggyel foglalkozni, addigra tiszta lesz, hogy milyen rendezvények zajlanak a környezı
településeken és mely idıpontokban, ütközik- e a mi községi rendezvényeink
valamelyikével.
Örül annak, hogy Bokodi Szabolcs képviselı felhívta a figyelmet Európai Nap
rendezvényre, mint lehetıség. Tervezik a védınıkkel, hogy egy véradással egybekötött
Egészségnapot szerveznek, de ennek idıpontja is képlékeny, ezért nem szerepel az
eseménynaptárban. Amikor majd tisztázott lesz minden, akkor hangot adnak a
rendezvénynek. Nem gondolja, hogy minden egyes programot kellene az
eseménynaptárban szerepeltetni.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága ülésén elhangzottak a jelenlévık részérıl különbözı
rendezvények és idıpontok, ezeket igyekezett Szmolkáné Bene Ibolya
rendezvényszervezı összeállítani. Hiányos valóban az eseménynaptár, mert a meghívás
ellenére nem vett minden civil szervezet részt, az ülésen, javaslataikat nem jelezték. Az
egyházak részérıl sem adtak le tervezett eseményeket már a tavalyi évben sem, elıtte
sem, korábban igen. . Dr. Szeredi Péter képviselı-társa véleményével egyetért abban,
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hogy ha nincs közzé téve, akkor a falu lakossága nem tudja, hogy milyen
események vannak és mikor, hol lehet részt venni.
Mészáros Tamás alpolgármester úrnak igaza van abban, hogy a jelentısebb községi
rendezvényeket kell elsısorban kiemelten közzétenni.
Kérte, hogy az iskola felé idıben jelezzék, hogy igényt tartanak- e a március 15-i nemzeti
ünnepen az iskola tanulóinak szereplésére. Fontos, hogy idıben értesüljenek errıl,
ugyanis a tanulókat fel kell készíteni a szereplésre.
Március 15-i mősorban az iskola milyen részt vállal az elmúlt évben, ha az idén is, akkor
a téli szünet után neki kell állni. Össze kell állítani.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A március 15-i ünnepi mősort az iskola szervezze meg, elıadóról pedig gondoskodik.
Dallam AMI is kapjon meghívást a rendezvényre.
Mészáros Tamás képviselı:
Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a képviselı-testület felkéri az
alpolgármestert, hogy az Eseménynaptár folyamatos egyeztetését frissítését kísérje
figyelemmel.
Csillag Tibor képviselı:
Elmondta, hogy az eseménynaptár egy keretként foglalja össze a rendezvényeket.
Javasolja, hogy az egyházakat keressék fel, és az általuk szervezett ismertebb
programokat vegyék bele az eseménynaptárba. Véleménye szerint ez a naptár képlékeny,
minden hónapban aktualizálni kellene.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyetértett Csillag Tibor hozzászólásával, hogy az eseményeknek megfelelıen
folyamatos aktualizálásra van szükség.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy esetleg a Facebook-on reklámozni lehetne az eseményeket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy 2011. január 15-i g újra össze kell hívni a civil szervezeteket egyeztetés
érdekében. Az események Iwiw-en, Facebook-on történı megjelentetésével egyetért.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
333/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és az
elıterjesztés szerint elfogadja Csákvár Nagyközség 2011. évi eseménynaptárát.

Gessner ház

Hosszú téli esték….Béni Kornél: Érdekességek a
Vértes történetérıl
Délutáni matiné

FEBRUÁR
Hosszú téli esték….Varga Andrea: Új-Zéland

26.

13.

09.

02.

Hosszú téli esték… Boros Ferenc: Szíria a kultúra
bölcsıje
Régi mesterségek – kézmőves foglalkozás

Házasságkötı terem

Magyar Kultúra Napja

22.

28.

Hosszú téli esték…. Lelkes István: A nyár
Hódmezıvásárhely természeti területein

19.

Vértes Múzeum

Gessner ház

Gessner ház

Gessner ház

Vértes Múzeum

Régi mesterségek – kézmőves foglalkozás

15.

Szabadság tér
Emlékmő

Gessner ház

Koszorúzás doni katasztrófa során elesett hısök
emlékére

JANUÁR
Hosszú téli esték a Gessner –házban Klébert Antal:
Utazás a keselyők földjén

12.

Helyszín

14.

Esemény

Dátum
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Vértes Múzeum Baráti

Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420
Pro Vértes2/354-420

Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Pro Vértes No nprofit
Zrt
22/354-420
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Pro Vértes
2/354-420
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

szervezı

Bormustra

Sportbál

Hosszú téli esték….Viszló Levente: Forna

Délutáni matiné

Nemzetközi Nınap

Régi mesterségek – kézmőves foglalkozás

Magyar Köztársság Nemzeti Ünnepe
Költészet Világnapja
Délutáni matiné

„Tavaszi nagytakarítás” szemétszedés

16.

19.

23.

25.

08.

12.

15.
21.
25.

26.

MÁRCIUS

Hosszú téli esték… Sellei Anna, Weisz Adrienn:
Egyedi tájérték Adrián

16.
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Házasságkötı terem

Vértes Múzeum

Házasságkötı terem

Kálvária sörözı
különterme
Publo
Rendezvényterem
Gessner ház

Gessner ház

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Pro Vértes Nonprofit

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu

Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/528-005

CSTK Öregfiúk

Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420
Falugazdász

Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsa
festménykiállítása

Egészségügyi Világnap
Magyar Költészet Napja
Föld Napja
Szent György napi gulyakihajtás

Békanász túra

Délutáni matiné

Napfelkelte túra

Úttörı téri Majális
Keresztszemes kiállítás Majorné Kis Mónika

02.

07.
11.
22.
22.

22.

29.

01.

01.

MÁJUS

Floriana Kupa asztalitenisz

02.

ÁPRILIS

Színházi Világnap

27.
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Úttörı tér

Házasságkötı terem

Terstyánszky
Sportközpont
Vértes Múzeum

Csákvári Természetjáró
Egyesület
info@cste.hu
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu

Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420
Csákvári Természetjáró
Egyesület
info@cste.hu
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/528-005

Asztalitenisz
szakosztály
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu

Zrt
22/354-420

Nemzetközi Férfinap
Délutáni matiné

Orbán napi borverseny

Hısök Napja
Pincejárás az Aranyhegy – Zöldhegy – Disznóhegy –
Gubahegy – Dobogó útvonalon
JÚNIUS
Bokor Béla fotokiállítása

Trianoni megemlékezés

Pedagógusnap
Errel Kupa

Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája

19.
27.

27.

29.
29.

04.

05.
18.

18.

18.

04.

Vértes Kupa asztalitenisz

07.
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Fazekasház

Vértes Múzeum

Terstyánszky
Sportközpont

Vaskapu-völgy

Vértes Múzeum

Evangélikus
gyülekezeti ház

Zöld hegyi
magánpince

Házasságkötı terem

Terstyánszky
Sportközpont

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.+
Spiller Kft
22/582-005
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Ternatour Bt.

Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Vaskapu
Hagyományırzı
Egyesület
70/3791142

Falugazdász

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Falugazdász

Asztalitenisz
szakosztály

Szépek és szépkorúak sportnapja

Délutáni matiné

09.

29.

19.-20

19.

08.-12

06.

Fazekasnap

25.

Floriana Napok

Szent István napi ünnepség

Múzeumi tábor

JÚLIUS

AUGUSZTUS

Nagypályás labdarúgó torna, utánpótlás

Erdei tábor

Délutáni matiné

24.
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Vértes Múzeum

Terstyánszky
Sportközpont

Házasságkötı terem

Terstyánszky
Sportközpont

Vértes Múzeum,
Fazekasház

Házasságkötı terem

Csákvári Természetjáró
Egyesület
info@cste.hu
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

20/3493951
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

Délutáni matiné

Hobby kiállítás

Szabó Laci bácsi emléktúra

Kulturális Örökség Napja

26.

10.

11.

17.-18.

Délutáni matiné

Mihály napi lovas- és pásztortalálkozó

Idısek Világnapja
Oláh Eszter festımővész kiállítása

23.

01.

01.
01.

OKTÓBER

SZEPTEMBER

Csákvári emléktáblát koszorúzása összevontan
Selyemfestı kiállítás

20.

44

Vértes Múzeum

Csikó-akol

Házasságkötı terem

Fazekasház

Vértes Múzeum

Házasságkötı terem

Vértes Múzeum

Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu

Pro Vértes Nonprofit
Zrt
22/354-420

Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Csákvári Természetjáró
Egyesület
info@cste.hu
Ternatour Bt.
208/3493951
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

22/582-005
Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület
www.vertesmuzeumbar
atok.fw.hu
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

’56-os forradalom évfordulója

’56-os forradalom évfordulóján megemlékezés

Délutáni matiné

23.

23.

28.

Halottak Napja
Márton Nap

Kárpátia zenekar koncertje

Kempo Kupa

02.
11.

18.

19.

NOVEMBER

Világ Gyalogló Nap

15.

Teremlabdarúgó bajnokság kezdete

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

06.
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Terstyánszky
Sportközpont

Terstyánszky
Sportközpont

Terstyánszky
Sportközpont

Házasságkötı terem

Vaskapu-völgy

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft
22/582-005
Vaskapu
Hagyományırzı
Egyesület
70/3791142
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.+

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft
22/582-005
Vaskapu
Hagyományırzı
Egyesület
70/3791142
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

Délutáni matiné

Adventi gyertyagyújtás

Adventi gyertyagyújtás, Mikulás

Adventi gyertyagyújtás

Délutáni matiné

Óév kupa

Újévi köszöntı

25.

27.

04.

11.

16.

28.

31.

DECEMBER
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Terstyánszky
Sportközpont

Házasságkötı terem

Házasságkötı terem

Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005

Kempo Szakosztály
22/582-005
Csákvár Kult. és Sport
Kiem. Kh. Non. Kft.
22/582-005
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Határidı: 2010.12.31.
Felelı: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Felhívja Mészáros Tamás alpolgármestert, hogy az Eseménynaptár folyamatos
egyeztetését végezze el, a frissítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. A
civil szervezeteket 2011. január 15-ig újra hívja össze az eseménynaptár pontosítása
érdekében. A Facebook-on történı közzététel lehetıségét vizsgálja meg.
Felhívja a polgármestert, hogy az eseménynaptárt Csákvár Nagyközség honlapján
tegye közzé.
Határidı: 2010. december 31.
2011. január 15.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Mészáros Tamás alpolgármester
9./ Gánti tanulók térítési díjának megállapítása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte a jegyzıt, amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása,
kiegészítése van azt tegye meg.
Elmondta, hogy a napirendi pontot tárgyalta még a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondta, hogy Gánt község azzal a feltétellel kötötte meg
az intézményi társulást, hogy szeretné fenntartani a fenntartani a konyháját és ezért ık
állapítják meg a térítési díjat, amelyet a csákvári rendeletbe építenek be.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy tudja, hogy a rendelet mellékletében nem szerepelhetnek a díjak, azt a rendeletbe
kell beletenni. Jogszabály szerkesztési észrevétel érkezett ezzel kapcsolatban a Fejér
Megyei Közigazgatási Hivataltól. Felkérte a jegyzı asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban
egyeztessen.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
15/2010. (XII.17.) számú
rendelete
a gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV. 29.) rendelet módosításáról
(Rendelet és melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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10./ AVE Tatabánya Zrt-vel kötött szerzıdés áttekintése, hulladékszállítási díjak
megállapítása
(Elıterjesztés, árajánlat, hulladékszállításra vonatkozó 2002. évi vállalkozási
szerzıdés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr. Hanák Mária
jegyzıt, hogy a rendelet-módosítással kapcsolatban tájékoztassa a képviselı-testület
tagjait. Jegyzı asszony hozzászólása után kéri, hogy dr. Szeredi Péter a Pénzügyi és Jogi
Bizottság elnöke tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A szolgáltató minden évben megküldi a hulladékszállítással kapcsolatos díjkalkulációt,
ajánlatot tesz a következı évi szállítási díj mértékére, melyet a képviselı-testületnek
rendelettel kell elfogadnia.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta az árajánlatot, áttekintette a
hulladékszállításra vonatkozó vállalkozási szerzıdést. Az árajánlatban meghatározott 5,1
%-os díjemelés mértékét a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság hozott egy határozatot arra vonatkozóan, hogy a 65 éven
felüli egyedülálló, szociálisan rászorult csákvári lakosok vonatkozásában dolgozza ki a
hivatal az 50 literes győjtıedényre a térítésmentes hulladékszállítás feltételeit. Szóba
került az is, hogy azon személyeknek, akiknek nincs annyi szemetük, hogy minden héten
elszállításra kerüljön, akkor legyen lehetıségük arra, hogy kuka helyett az AVE által
forgalmazott zsákot vásárolhassák meg. A térítésmentes hulladékszállítás feltételeit a
hivatal segítségével a Humán Erıforrások Bizottsága dolgozza ki és tegyen javaslatot.
Miután negyedévente kell a fizetést eszközölni, ezért javasolja a bizottság, hogy
januárban térjenek vissza e témára.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 65 év felettiekkel kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy amennyiben a képviselıtestület úgy dönt, akkor átvállalja az önkormányzat teljes egészében a szolgáltatási díjat.
A zsákos szállítás megoldására irányuló javaslatról azonban mindenképpen tárgyalni fog
a szolgáltató képviselıjével, hogy dolgozza ki ennek lehetıségét, feltételrendszerét. A
hulladékszállításról szóló törvény lehetıvé teszi- e ezen megoldás bevezetését,
engedélyezését. Amíg errıl nem kap tájékoztatást a szolgáltatótól, addig a hivatal nem
tudja kidolgozni az erre irányuló javaslatot. A szolgáltatóval folytatott tárgyalás
eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztatni fogja.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottságának elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a bizottság is megtárgyalta a napirendi
pontot.
Csillag Tibor képviselı:
Javasolja, hogy legyen egy olyan kategória a hulladékszállítás vonatkozásában, hogy az
egyedülálló 65 éven felüliek indokolt esetben részesüljenek kedvezményben. Az 50
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literes győjtıtartály ürítési díját vállalja át az önkormányzat. Véleménye szerint is
vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik csak kéthetente vagy havonta teszik ki a kukát.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tudomása szerint a hulladékszállításról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy heti
gyakorisággal kötelezı a szolgáltatást elvégezni, a legkevesebb elszállítási mennyiség
50 liter.
Setét Vilmos képviselı:
A teljes költséget visszaosztja a szolgáltató, a teljesítményarányos szolgáltatás nem
mőködik ennél a rendszernél. Véleménye szerint aki nem kedvezményezett, az magasabb
díjat fog fizetni a szállításért.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A Pénzügyi Iroda vezetıjétıl azt a tájékoztatást kapta, hogy néhány évvel ezelıtt már
volt példa arra, hogy a 70 éven felüli egyedülálló személyek részére térítésmentes volt a
szolgáltatás, mert az önkormányzat átvállalta a díjat.
Setét Vilmos képviselı:
Véleménye szerint a kedvezmények vesztesei az abban nem részesülı állampolgárok,
ugyanis abból a pénzbıl, amibe az ingyenes szolgáltatás kerül az önkormányzatnak több
mindent meg lehetne csinálni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az majd akkori gond lesz, amikor a kidolgozott javaslat a képviselı-testület elé kerül. A
tárgyalásokat a szolgáltatóval lefolytatja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) számú
rendeletének módosítására irányul rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
16/2010. (XII.17.) számú
rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) számú rendeletének
módosításáról
(Rendelet és melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozza ki a 65 éven felüli egyedülálló,
szociálisan rászorult csákvári lakosok vonatkozásában a hulladékszállítás feltételeit.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
A rászorultság feltételeit a hivatal
képviselı-testület elé terjesztik.

kidolgozza, az illetékes bizottságok, illetve a

dr. Szeredi Péter képviselı:
Elvi döntést javasol arra vonatkozóan, hogy a képviselı-testület támogatja- e azt a
kezdeményezést, mi szerint a 65 éven felüli csákvári lakosok ingyenesen vehessék
igénybe a hulladékszállítási szolgáltatást úgy, mint a korábbi években.
Tóth Árpádné MSZP helyi szervezetének elnöke, csákvári lakos:
Véleménye szerint a szociális rászorultságot nagyon nehéz meghatározni, ezért javasolja,
hogy a 70 év feletti egyedül álló csákvári lakosokat részesítse a képviselı-testület a fenti
támogatásban.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy dolgozzák ki a 65 és a 70 év feletti egyedülálló csákvári lakosok
vonatkozásában a térítésmentes szolgáltatás feltételrendszerét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az alábbi javaslatot bocsátotta szavazásra:
A Polgármesteri Hivatal dolgozza ki a 65 év és a 70 év feletti csákvári lakosok
vonatkozásában a térítésmentesen igénybe vehetı kommunális hulladékszállítási
szolgáltatás feltételrendszerét.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
334/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára felkéri a Jegyzıt, hogy a 65 és 70 év feletti egyedülálló
csákvári lakosok vonatozásában dolgozza ki a térítésmentes hulladékszállítás
feltételeit.
Határidı: 2011. január 27.
Felelıs: Jegyzı
11./ A Szervezeti- és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007. (I.10.) rendelet
módosítása a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei alapján
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításával kapcsolatban a Fejér Megyei
Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett. Felkérte dr. Hanák Mária
jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a rendelet módosításáról.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi észrevétele a rendelet formai
követelményeire vonatkozik. Az észrevétel alapján a rendelet átdolgozásra került.
Mellékletben nem lehet a képviselı-testület névsora, függelékként kell kezelni. A
bizottságok feladat és hatáskörét be kellett emelni a rendeletbe, mivel ez sem lehet
melléklete a rendeletnek. A rendelet 45. §-át ki kell bıvíteni a (7) bekezdéssel. Kifogás
volt az is, hogy a bizottságok tagjai közül a külsıs tagok száma nem volt megjelölve.
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a rendelet módosítást. Lakossági jelzés érkezett
arra vonatkozóan, hogy a képviselı-testületi ülések idıpontja ne 13.00 órakor kezdıdjön,
hanem 15.00órakor. Javasolja, hogy az ülés kezdı idıpontjának módosítása is történjen
meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a képviselı-testület kérje fel a jegyzıt, hogy a soron következı rendes
ülésre készítse elı a rendelet módosítást. A testületi ülések kezdı idıpontját 15.00
órában javasolja meghatározni.
Több hozzászólás nem hangzott el, így a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
17/2010. (XII.17.) számú
rendelete
a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 1/2007. (I.10.) sz. rendelet
módosításáról
(Rendelet és melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A rendeletalkotás után szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint a képviselı-testület
felkéri a jegyzıt, hogy a szervezeti és mőködési szabályzat módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet –mely az ülések 15.00 órai kezdı idıpontjára irányul- a januári
rendes képviselı-testületi ülésre készítse el.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
335/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete felhívja a jegyzıt, a
szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 1/2007. (I.10.) számú rendelet
módosítására a képviselı-testületi ülések kezdı idıpontjának 15.00 órában történı
meghatározására vonatkozóan.
Határidı:
2011. január 25.
Felelıs:
Jegyzı

52

12./ Fejér Megyei Szent István Múzeummal kötendı kölcsönszerzıdés megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat, kölcsönszerzıdés-tervezet a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Fejér Megyei Szent István Múzeummal kötendı
kölcsönszerzıdés megvitatása címő napirendi pontot elnapolni a 2011. január 13-i ülésre.
Major István nem tudott jelen lenni a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén, ezért írásban tett
észrevételt a szerzıdéssel kapcsolatban. A képviselı-testület hívja fel a jegyzıt, hogy Major István a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Elnöke javaslatának
figyelembevételével- dolgozza át a kölcsönbérleti szerzıdést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
336/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára a Fejér Megyei Szent István Múzeummal kötendı
kölcsönszerzıdés megvitatása címő napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Felhívja a Jegyzıt, hogy Major István a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
Elnöke javaslatának figyelembevételével 2011. január 13-i képviselı-testületi ülésre
dolgozza át a kölcsönbérleti szerzıdést.
Határidı: 2011. január 13.
Felelıs: Jegyzı
13./ Szociális mikrotársulás Bodmér, Vértesboglár és Gánt községekkel
(Elıterjesztés, Határozati javaslat, Megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A szociális
mikrotársulás létrehozására irányuló megállapodás-tervezetet már
mindhárom érintett település (Bodmér, Vértesboglár és Gánt községek) képviselıtestülete megtárgyalta.
A Humán Erıforrások Bizottsága, a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet.
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottságok
javaslatáról.
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Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztés, valamint a megállapodás tervezetet és 4 igen
szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Amennyiben létrejön a mikrotársulás akkor a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat
elızetes költségvetési hiánya a normatív állami támogatás mértékét figyelembe véve
6.500.000.- Ft-ról, 936.000.- Ft-ra csökken. A bizottság elfogadásra javasolja a
megállapodás-tervezetet.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is megtárgyalta a megállapodás-tervezetet és a képviselıtestületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a megállapodás-tervezettel együtt.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
337/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja a Bodmér,
Vértesboglár és Gánt Községekkel történı szociális mikrotársulás létrejöttét az
alábbi tartalmú társulási szerzıdés megkötésével:

„Megállapodás
A megállapodásban megjelölt önkormányzati képviselı-testületek a „helyi
önkormányzatokról” szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 41.§. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazással, valamint a „helyi önkormányzatok
társulásáról és együttmőködésérıl” szóló 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezései szerint
a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 63. §. és 64. §
–ban foglalt házi segítségnyújtási, családsegítési valamint a „gyermekek védelmérıl
és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 39 – 40 §-ban foglalt
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok megvalósítására Csákvár Nagyközség
Önkormányzata részben önálló intézményénél: a Csákvári, Gondozási Központ és
Idısek Otthona, Családsegítı és Gyermekjólléti Szolgálatánál és házi
segítségnyújtásnál a közalkalmazottak közös foglalkoztatásában állapodnak meg:
A megállapodás létrejött egyrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete – székhelye: Csákvár, Szent Mihály tér 9. – másrészrıl Bodmér Község
Önkormányzata Képviselı-testülete – székhelye: Bodmér, Vasvári Pál u. 58., Gánt
Község Önkormányzata Képviselı-testülete - székhelye: Gánt, Hegyalja út 25.,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselı-testülete – székhelye: Vértesboglár,
Alkotmány u. 3. között az alulírott napon és helyen, határozatlan idıre szólóan az
alábbi feltételek szerint:
1. A társulás neve, székhelye, telephelye:
1.1. A társulás neve: Csákvár és Környéke Szociális Társulás
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1.2. A társulás székhelye: megegyezik
a Gondozási Központ és Idısek
Otthona székhelyével
8083 Csákvár, Szent István utca 13.
Telephely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 3.
1.3. A társulás mőködési területe: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási
területe.
2. A társulás célja:
2.1. A társult önkormányzatok közös összefogással társulnak annak érdekében,
hogy az 1993. évi III. tv. 63 – 64§ -ban és az 1997. évi XXXI. tv. 39 – 40§ ban foglalt alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon
tudják megvalósítani.
2.2. A közös feladatok megvalósítása lehetıvé teszi, hogy a fenntartás, mőködés
fajlagos költségei csökkenjenek azáltal, hogy a társult önkormányzatok
kiegészítı normatív állami hozzájárulásra jogosulttá válnak.
3. A társulás tevékenységi köre:
3.1. A családsegítési szolgáltatás keretében ellátandó általános és speciális
feladatok köre: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. tv. 63-64.§-ban foglaltak.
3.2. A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a gyermekek testi-lelki egészségének
családban történı nevelésének elısegítése érdekében:
• a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás,
• a támogatáshoz történı hozzájutás elısegítése, családtervezési,
nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelızését szolgáló
tanácsadás,
• a gyermekek veszélyeztetettségét észlelı „jelzırendszer” mőködtetése,
• az elıidézı okok feltárása, esetmegbeszéléseket tart,
• a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében
családgondozási feladatok ellátása, illetve a gyermek családjából
történı kiemelése,
• a leendı gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására
javaslattétel,
• szervezi a nevelıszülıi hálózatot,
• utógondozás biztosítása,
• hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
3.3. A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében a közösen
alkalmazott közalkalmazottak /családgondozók/ feladata, munkaköre – a tv.
39.§-ban meghatározott
3.2. pontban foglaltakon túl:
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• folyamatosan figyelemmel
kísérni
a
társult
településen élı gyermekek szociális helyzetét, a veszélyeztetettségüket
okozó körülményeket,
• meghallgatni a gyermekek panaszát, melyek orvoslása érdekében a
szükséges intézkedéseket megtenni,
• elkészíteni a védelembe vett gyerekek gondozási, - nevelési tervét
• felkérésre környezettanulmányokat készíteni,
• a társult önkormányzat/oknál/ új ellátások bevezetésének
kezdeményezése
• feltárni – a gyermekvédelmi szolgálat felkérésére- az örökbe fogadni
kívánók körülményeit.
3.4. A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a
Szoc.tv. 63.§. –ban meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi
feladatok ellátására terjed ki:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevı személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
Házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
• az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást.
4. A társulás bevételeinek elosztása, költségeinek viselése:
4.1:A társulás éves költségeit a gesztor település Csákvár Nagyközség
Önkormányzata viseli. A költségek magukba foglalják e megállapodás 1. sz.
mellékletben felsoroltakat.
4.1 A normatív támogatások, valamint a házi segítségnyújtás keretében az
ellátottak által fizetett térítési díjak Csákvár Nagyközség Önkormányzata
költségvetési számlájára érkeznek, amelyet a gesztor település köteles teljes
egészében a társulás finanszírozására fordítani.
4.2 A társulásban résztvevı önkormányzatok megállapodnak, hogy a gesztor
település köteles minden év március 15-ig beszámolni a társult települések
képviselı-testületeinek a társulás elızı évi pénzügyi-gazdasági eredményérıl,
helyzetérıl, egyúttal elıterjeszti a tárgyév társulási pénzügyi tervét. Az
önkormányzatok hozzájárulása összegének megállapítására csak külön
megállapodás alapján kerülhet sor.
4.3 A helyszíni feladatteljesítés során a gyermekjóléti szolgáltatást teljesítı
családgondozó mőködéséhez szükséges rendeltetésszerő mőködésre alkalmas
helyiséget a társult önkormányzatok saját költségükön biztosítják.
4.4 A közösen foglalkoztatott dolgozók munkaideje heti 40 óra, illetve
részmunkaidıben foglalkoztatott családgondozó esetében ezzel arányos. A
családgondozó köteles helyszíni ügyfélfogadást tartani a társulási
megállapodás 2.sz. melléklete szerinti helyen és idıben.

56
5 A társulás jogállása:
5.1 A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
5.2 A mikrotársulás feladatait ellátó közalkalmazottak felett a munkáltatói
jogokat – társult önkormányzatok polgármestereinek elızetes véleményének
megkérését követıen – Csákvár Nagyközség Önkormányzatának részben
önálló intézménye, a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje
gyakorolja az 1992. évi XXXIII. tv.-ben foglaltak alapján.
5.3 Kizárólag a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelı dolgozóval létesíthetı közalkalmazotti
jogviszony.
5.4 A mikrotársulás mőködtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló
feladatokat a rendszeres és folyamatos kapcsolattartást a Csákvári
Gondozási Központ és Idısek Otthona látja el.
6 A társuláshoz történı csatlakozás:
6.1 A csatlakozás általános feltételeként a társult képviselı-testületek
megállapítják, hogy a csatlakozni kívánó képviselı-testületeknek
nyilatkozniuk kell arról, miszerint:
• a társulás céljait, tevékenységi körét elfogadják
• vállalják a fenntartással járó felmerülı többletköltségek viselését, és
• jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek
elismerik
6.2 A csatlakozni kívánó képviselı-testületnek minısített többséggel meghozott
határozatát a székhely nagyközség képviselı-testületének meg kell küldeni.
6.3 A csatlakozáshoz történı hozzájárulás, s annak idıpontja tekintetében a
társult képviselı-testületek minısített többséggel döntenek.
7 A társulás megszőnése:
7.1 A társulás megszőnik:
• ha a képviselı-testületek minısített többségő határozatukkal közös
megegyezéssel megszüntetik,
• amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja
• a bíróság jogerıs döntése alapján.
7.2 Jelen társulási megállapodást a felek a naptári év utolsó napjával – december
31-i hatállyal – mondhatják fel, melyrıl szóló minısített többséggel
meghozott képviselı-testületi határozatot 3 hónappal korábban szeptember
30-ig – kell a társult képviselı-testületekkel közölni.
7.3 A társulás megszőnése esetén:
• a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásából származó,
esetleges keletkezı vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon
megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg,
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• az elszámolás tekintetében
követı 30 napon belül megállapodnak

a megszőnés idıpontját

8 A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége
esetén a jogvitában az illetékes bíróság dönt.
9 Jelen társulási megállapodást Bodmér Község Önkormányzata Képviselıtestülete …………………. számú határozatával, Csákvár Nagyközség
Önkormányzata
Képviselı-testülete…………………………
számú
határozatával,
Gánt
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
…………………………
számú
határozatával,
Vértesboglár
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
………………………..
számú
határozatával jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve a
polgármesterek azt, mint önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezıt saját
kezőleg aláírták.
10 A megállapodás 4 számozott oldalból és 2 mellékletbıl áll. A megállapodásban
foglaltak …………………………………………… napjától lépnek érvénybe, az
abban foglaltak ezen idıponttól kezdıdıen kötelezıek a társult
önkormányzatokra. „
Csákvár, 2010 ………………………. hó ……….. nap
……………………………………….
Bodmér Község Önkormányzatának
Önkormányzatának Polgármestere

…………………..…………………….
Bodmér Község
Jegyzıje

……………………………………….
……………………………………………
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának
Csákvár Nagyközség
Önkormányzatának
Polgármestere
Jegyzıje
…………………………………………
Gánt Község Önkormányzatának
Polgármestere

…….……………………………………
Gánt Község Önkormányzatának
Jegyzıje

…………………………………………. …………………………………………..
Vértesboglár Község ÖnkormányzatánakVértesboglár Község Önkormányzatának
Polgármestere
Jegyzıje
1. számú melléklet
A társulás Költségei
Kiadások:
• Személyi juttatások: alapilletmény és munkáltatói kiegészítés,
teljesítményhez kötött jutalom, meleg étkezési utalvány, utazási
költségtérítés.
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• Munkáltatót terhelı
járulékok.
• Dologi kiadások: védıruha, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, stb.
Bevételek:
• Alapnormatívák
• Kistérségi normatívák
• Ellátotti térítési díjak: házi segítségnyújtás kapcsán.
2. számú melléklet
A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, helyi ügyfélfogadási rendje.
Bodmér: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.
• Kedd:
8 – 9 óráig.
Csákvár: 8083 Csákvár, Szabadság tér 3.
• Hétfı:
8 – 12 óráig
• Kedd:
nincs ügyfélfogadás
• Szerda:
8 – 12 óráig
• Csütörtök: 13 – 17 óráig
• Péntek:
8 – 12 óráig
Gánt: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
• Kedd:
10 – 11 óráig
Vértesboglár: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
• Csütörtök: 730 – 10 óráig”
A képviselı-testület felhívja a jegyzıt és a Gondozási Központ és Idısek Otthona
vezetıjét a házi segítségnyújtás társulásban történı feladatellátása kapcsán a
mőködési engedélyezési eljárás megindítására.
Határidı:
-

társulási megállapodás aláírására: 2010. december 31.
mőködési engedélyezési eljárás megindítására: 2011. 01. 03.

-

társulási megállapodás aláírására:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
mőködési engedélyezési eljárás megindítására:
jegyzı, Knausz Imre intézményvezetı

Felelıs:

14./ Dallam AMI szerzıdésének felülvizsgálata 2011. évre vonatkozóan
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. A bizottság javasolja az
elıterjesztés és a közoktatási megállapodás módosításának elnapolását.
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Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a Dallam Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény szerzıdésének módosítására irányuló napirendi pont elnapolását. A szerzıdés
2011. januárjában történı felülvizsgálatakor tárgyalják ismételten az elıterjesztést és erre
a testületi ülésre hívják meg az alapítvány elnökét is.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
Amikor januárban tárgyalják a Közktatási megállapodás módosítását, akkor az ülésre
kapjon meghívást Ludányi Tamás igazgató úr is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A bizottságok javaslatának figyelembevételével kérte a képviselı-testületet, hogy a
Dallam AMI szerzıdésének felülvizsgálatára irányuló napirendet a mai ülésen ne
tárgyalják meg. A Humán Erıforrások Bizottsága elnöke
Ludányi tamás
intézményvezetı bevonásával vizsgálja felül a szerzıdést és tegyenek javaslatot a
módosítására a 2011. januári rendes ülésen.
Ezek után a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
338/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára a Dallam AMI szerzıdésének felülvizsgálata 2011. évre
vonatkozóan címő napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Felhívja a Humán Erıforrások Bizottsága Elnökét, hogy Ludányi Tamás
Intézményvezetı bevonásával az eredeti megállapodást vizsgálják felül és tegyenek
javaslatot annak módosítására.
Határidı: 2011. január 25
Felelıs: Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága Elnöke
15./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Sportintézmény és eszközei bérleti díjára vonatkozó javaslata
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megkérdezte Györök Tamás ügyvezetıt, hogy a napirenddel kapcsolat kíván- e
észrevételt tenni?
Györök Tamás ügyvezetı:
A kérésnek megfelelıen javaslatot tett az eszköz,- sportpálya és tornacsarnok bérleti
díjaira vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen volt, ahol felmerült, hogy a
hatályos vagyonrendeletben foglaltakat át kell tekinteni és ennek ismeretében kell az
ügyben eljárni.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a „Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. Sportintézmény és eszközei bérleti díjára vonatkozó javaslata” címő
napirendi pont elnapolását. Javasolja a bizottság, hogy a képviselı-testület hívja fel a
jegyzıt, hogy a hatályos vagyonrendeletben foglaltakat vizsgálja felül annak érdekében,
hogy a képviselı-testület jogosult- e az üzemeltetésre átadott épület esetében az
eszközhasználati, terembérleti és pályabérleti díj megállapítására.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
339/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft sportintézmény és eszközei bérleti díjára vonatkozó javaslata címő
napirendi pont tárgyalását elnapolja.
Felhívja a Jegyzıt, hogy a hatályos vagyonrendelet szerint vizsgálja meg, hogy a
Képviselı-testület jogosult-e az üzemeltetésre átadott épület esetében az
eszközhasználati, terembérleti és pályabérleti díjak megállapítására.
Határidı: 2011. január 13.
Felelıs: Jegyzı
16./ Szóbeli tájékoztató az autóbuszos személyszállítási pályázatról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte Györök Tamás ügyvezetıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet az
autóbuszos személyszállítási pályázatról.
Györök Tamás ügyvezetı:
A pályázat kiírása a képviselı-testület határozatának megfelelıen megtörtént, a honlapra
is felkerült. A helyi vállalkozókat értesítette. December 21-én kell benyújtani a
pályázatot, melyet 3 tagú bizottság bírál el 2010. december 31-én, ekkor kerül sor a
pályázat nyertesével a szerzıdés megkötésére is.
Ismertette, hogy kik a tagjai a bíráló bizottságnak. (Katonáné dr. Venguszt Beatrix.
polgármestert, Nagyné John Ágnes belsı ellenır, Jankyné Kıvári Csilla képviselıtestületi tag)
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Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
Megkérdezte az ügyvezetıt, hogy lehetséges- e a járatok idıpontján néhány percet
módosítani. Javasolja, hogy a reggeli móric-majori járat késıbb érkezzen, mert már 7
órakor az iskolában vannak a tanulók és felügyeletük nem megoldott.
Györök Tamás ügyvezetı:
Lehetséges módosítani, hogy néhány perccel késıbb érkezzen be a busz Móric-majorból.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az intézményre vonatkozó év végi beszámolót a
februári rendes képviselı-testületi ülésre terjeszthesse elı.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A kérést elfogadhatónak tartja, hiszen a februári ülésen már célszerőbb tárgyalni, hiszen a
zárás is értékelhetı lesz.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Csákvári
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjének tájékoztatóját
tudomásul vette.
17./Sürgısségi vízelvezetés megoldása
(Elıterjesztés, árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az árajánlatok ismeretében a sürgısségi vízelvezetés megoldása 900 Ft/ fm összegő
árajánlatot adott a SOSO Földszer Kft, Héring Ferenc vállalkozó ajánlata 950.- Ft/fm.
Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy néhány órával ezelıtt kapták az értesítést,
hogy forráshiány miatt a KDRFÜ elutasította a képviselı-testület által a felszíni
vízelvezetés megoldására benyújtott pályázatát.
2011. I. negyedévében lesz ismét ilyen célra kiírva pályázat. Javasolja, hogy majd ismét
nyújtsa be az önkormányzat. Beszélt a polgári védelem képviselıjével, aki elmondta,
hogy fontos dokumentálni a vízkárokat, mert ennek nagy jelentısége van a pályázatok
elbírálása során. A pályázat elbírálásának eredményét mindenképpen közzé kell tenni.
A csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében sürgısen el kell rendelni a Tolbuhin
utca sarkáig a Radnóti 9 számú háztól a Haladás utca végéig az ároknyitást az
iszaplerakódást meg kell szüntetni, mert nem folyik el a víz. A legkedvezıbb ajánlatot a
SOSO Földszer Kft. adta.
A Haladás utca 4-tıl a Tolbuhin utcán végig menı árok tisztítása a Berényi u
csatlakozásáig mintegy 175 méter.
Azonnali munkakezdésre kell kérni a vállalkozót, melynek határideje december 17.legyen
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Sürgıs beavatkozást igényel a vízelvezetés. A legkritikusabb szakasz a Tolbuhin és a
Haladás utcák a Berényi út csatlakozásáig. A vállalkozókkal a helyszínen megnézték ezt
a területet. Az árkok tisztításról van szó. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy fogadják
el a legkedvezıbb ajánlatot annak érdekében, hogy a munkálatok mielıbb
megkezdıdhessenek. Javasolja, hogy fogadja el a képviselı-testület a legkedvezıbb
vállalkozási díjjal érkezett ajánlatot. A vállalkozási szerzıdés mellé készüljön mőszaki
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tartalom is. Az ároktisztítási munkát pár napos határidıvel el lehet készíteni és ezt
követıen mőszaki átadás keretében történjen a munka ellenırzése, illetve átvétele.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Csillag Tibor által elmondottakat kiegészítette azzal, hogy legyen mőszaki átadás-átvétel,
mert ebben az esetben rögzítve van a munkaterület átadása során, hogy pontosan milyen
munkát kell elvégeznie a vállalkozónak. A munka elvégzését követıen a rögzítetteknek
megfelelıen az önkormányzat részérıl kijelölt személy átveszi.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Az elvégzendı feladat, az ajánlati összeg, a határidı és a mőszaki tartalom ismert.
Elképzelhetınek tartja azt is, hogy a munkát osszák meg a két vállalkozó között.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Két területrıl van szó, ezért javasolja, hogy az egyiket végezze el Héring Ferenc a
másikat pedig a SOSO FÖLDFSZER Kft.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Véleménye szerint nem lehet, illetve nem érdemes kétfelé venni a munkát. Nem
mindegyik területen kell iszaptisztítást végezni, de van olyan rész, ahol 20-30 méteren
ezt meg kell csinálni.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A vállalkozó elszállítja. Az iszapot ?
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Igen.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Jelentse készre a kivitelezı a munkát. Amikor ez megtörtént, akkor személyesen
menjenek ki a helyszínre és vegyék át az elvégzett munkát.
Setét Vilmos képviselı:
Két egységes árajánlat érkezett, melyek közül lehet választani. Megemlítette, hogy a
Tolbuhin utcában 3 kapubejáró van, melyek közül lehetséges, hogy valamelyiket vagy
akár mindhármat fel kell szedni. Ezek helyreállítása hogyan fog megtörténni? Gondolni
kell arra is, hogy néhány napon belül karácsony van és a családok nem tudnak az
ingatlanukról ki és bemenni kocsival, ha felszedik az átereszt a tisztítási munkák
elvégzése során.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az utolsó két kapubejáró kérdéses. Amennyiben gátja az ároktisztításnak, akkor fel
kellene szedni és nyitva hagyni. Bele kell foglalni a szerzıdésbe ezt a lehetısséget is.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Mivel a Pénzügyi és Jogi Bizottságnak joga van véleményezni a szerzıdéseket, ezért kéri,
hogy a vállalkozói szerzıdés mintát e-mailen kapják meg a bizottság tagjai, amelyre a
maga részérıl majd reagálni fog.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás vélemény nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot az elhangzottak
figyelembevételével az alábbiak szerint terjesztette a képviselı-testület elé:
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete elrendeli a Csákvár, Haladás
u-Tolbuhin utca Berényi utca keresztezıdéséig, valamint a Radnóti u. 9. szám alatti
háztól a Haladás utca végéig tartó árokszakaszon az iszap lerakódásának gépi
földmunkával történı megszüntetését – ároktisztítás- (kb. 110 fm). A gépi földmunkák
megbízására a SOSO Földszer Kft.- kéri fel, az általa megküldött árajánlatban szereplı
900 Ft/fm +ÁFA összegben.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa ajánlattevıt a Képviselı Testület döntésérıl,
valamint felkéri a vállalkozót a szerzıdés aláírását követıen az azonnali munkakezdésre.
A vállalkozói szerzıdés-tervezetet a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjainak, valamint a
Településfejlesztési Bizottság elnökének meg kell küldeni. A szerzıdés kötelezı tartalmi
eleme; pontosan tartalmazza azt, hogy mely területen kell elvégezni a gépi földmunkát és
terjedjen ki a munka elvégzése során keletkezett iszap, föld elszállítására vonatkozó
kötelezettségre is. A munka elvégzését követıen mőszaki átadás-átvétel után kerülhet sor
a vállalkozóval kötött megállapodás alapján az összeg kifizetésre.
Határidı: a vállalkozói szerzıdés kidolgozására: 2010. december 17.
a munka elvégzésére: 2010. december 23.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester”
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
340/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete elrendeli a Csákvár,
Haladás u-Tolbuhin utca Berényi utca keresztezıdéséig, valamint a Radnóti u. 9.
szám alatti háztól a Haladás utca végéig tartó árokszakaszon az iszap
lerakódásának gépi földmunkával történı megszüntetését – ároktisztítás- (kb. 110
fm). A gépi földmunkák megbízására a SOSO Földszer Kft.- kéri fel, az általa
megküldött árajánlatban szereplı 900 Ft/fm +ÁFA összegben.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa ajánlattevıt a Képviselı Testület döntésérıl,
valamint felkéri a vállalkozót a szerzıdés aláírását követıen az azonnali
munkakezdésre. A vállalkozói szerzıdés-tervezetet a Pénzügyi és Jogi Bizottság
tagjainak, valamint a Településfejlesztési Bizottság elnökének meg kell küldeni.
A szerzıdés kötelezı tartalmi eleme; pontosan tartalmazza azt, hogy mely területen
kell elvégezni a gépi földmunkát és terjedjen ki a munka elvégzése során keletkezett
iszap, föld elszállítására vonatkozó kötelezettségre is.
A munka
elvégzését követıen mőszaki átadás-átvétel után kerülhet sor a
vállalkozóval kötött megállapodás alapján az összeg kifizetésre.
Határidı: a vállalkozói szerzıdés kidolgozására: 2010. december 17.
a munka elvégzésére: 2010. december 23.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

64
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pont másik felében a Rákóczi u., Damjanich utcai kertvégeknél lévı árok
kivezetése a Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan mellett található árok burkolásával
kapcsolatos lakossági kérelmet kellene tárgyalnia a képviselı-testületnek.
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is. Elsıként felkérte a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Szükséges lenne a lakosság felhívása arra, hogy a Damjanich utcai kertek végében lévı
árkot önerıvel tisztítsák ki. Az árok Kossuth u. felé esı vége a kritikus mert a Kossuth
32. szám alatti ház melletti árokból folyik el az összegyőlt csapadékvíz. A Kossuth utcai
árok szintkülönbsége miatt a víz nem tud elfolyni, ezért folyamatosan áztatja az árok
melletti épület falát. Gondot okoz az intenzív vízfolyás, ezért a kérelmezı kéri, hogy a
háza állagának megóvása érdekében az önkormányzat építsen ki felszíni vízelvezetı
árkot, amely elvezeti a csapadékvizet. A bizottság a
kérelmet megtárgyalta,
megalapozottnak tartja. Javasolja a bizottság, hogy az árok burkolására kerüljön sor, mely
megóvja az ingatlan felázását. Tényként állapította meg, hogy ebben az idıszakban nem
lehet elvégezni a szükséges munkákat, így az árok burkolását 2011. március 31-ig
javasolja elnapolni. A késıbbiekben döntsön arról a képviselı-testület, hogy milyen
kivitelezésben kívánja megoldani az árok burkolását. Nem biztos, hogy az elıre gyártott
elemekkel történı burkolás lenne a legjobb megoldás, felmerült, hogy esetleg olcsóbb
lenne a helyszínen történı betonozással megoldani. Fontosnak tartja a bizottság, hogy a
kivitelezéshez készüljön egy költségvetési kalkuláció, melyhez a mőszaki iroda kérjen
legalább 3 árajánlatot egységes mőszaki tartalommal. Javasolja továbbá, hogy a Magyar
Közút Zrt-vel kezdeményezzen az önkormányzat tárgyalást a Kossuth utcai árkok
tisztítása érdekében. Kérjen árajánlatot
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy amíg az önkormányzat nem rendelkezik
beszerzési és megrendelési szabályzattal addig a hivatal kövesse azt az eljárást az
ajánlatkérések alkalmával, hogy hívja fel az ajánlattévık figyelmét arra, hogy
árajánlatukat zárt borítékban nyújtsák be. A beérkezett árajánlatok felbontására nyilvános
testületi ülésen kerülhet sor. Javasolja, hogy a szabályzatok elkészítéséig folyamatosan
így történjen az árajánlatokkal kapcsolatos borítékbontás.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A felvetést a maga részérıl támogatja. Javasolja, hogy a jegyzı gondoskodjon 3 db
árajánlat kérésérıl, melynek legyen egységes a mőszaki tartalma. Az ajánlattévık
figyelmét hívja fel arra, hogy ajánlataikat zárt borítékban nyújtsák be. Az ajánlatok
felbontása nyilvános képviselı-testületi ülésen történik. A bizottság javaslatának
megfelelıen eljár a Kossuth utcai árok és átereszek szintre hozása, az árok megfelelı
színvonalú kiképzése, tisztítása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Magyar Közút
Zrt-vel.
Több hozzászólás nem lévén az elhangzott javaslatok figyelembevételével a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
341/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár, Kossuth u. 32.
szám alatti ingatlan mellett található árok burkolásával kapcsolatban az alábbiakról
döntött:
Az árok burkolását 2011. március 31-ig elnapolja, megbízza a mőszaki irodát
komplett költségvetési kalkuláció elkészítésére.
Felkéri a jegyzıt, hogy a Kossuth u. 32. szám alatti ház mellett lévı árok szintjének
megfelelı kiképzése és burkolása érdekében egységes mőszaki tartalommal kérjen 3
árajánlatot.
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Közút Zrt.-vel kezdeményezzen tárgyalást,
a Kossuth utcai árkok és átereszek szintre hozásával, tisztításával kapcsolatban.
A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet a képviselı-testület a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidı: árajánlatok kérésére: 2011. január 31.
egyebekben
2011. március 31., illetve folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Jegyzı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Bokodi Szabolcs képviselı javaslatát bocsátotta szavazásra, mely a szabályzatok
elkészítéséig minden önkormányzati beruházás vonatkozásában kötelezı érvényő
határozat legyen az alábbiak szerint:
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete minden önkormányzati beruházás
vonatkozásában -amennyiben a sürgısség nem indokolja- 3 db árajánlat kérését rendeli el –egységes
mőszaki tartalommal-, melyet zárt borítékban kell benyújtani az árajánlat kérésben megjelölt határidıben.
A beérkezett árajánlatokat a képviselı-testület nyilvános ülésen bontja fel.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármestert, jegyzı”

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
342/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete minden önkormányzati
beruházás vonatkozásában -amennyiben a sürgısség nem indokolja- 3 db árajánlat
kérését rendeli el –egységes mőszaki tartalommal-, melyet zárt borítékban kell
benyújtani az árajánlat kérésben megjelölt határidıben. A beérkezett árajánlatokat
a képviselı-testület nyilvános ülésen bontja fel.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, jegyzı
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselı-testülettel.
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete kérje fel a
Településfejlesztési Bizottság elnökét Csillag Tibort, hogy egy árok ásásra alkalmas gép
beszerzésére vonatkozóan szerezzen be árajánlatokat, melyeket a 2011. január 25-i
testületi ülésre terjesszen a képviselı-testület elé.
Határidı: 2011. január 25.
Felelıs: Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke”
Véleménye szerint egy ilyen gép beszerzésének lesz jelentısége.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra
bocsátotta:
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
343/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
felkéri
a
Településfejlesztési Bizottság elnökét Csillag Tibort, hogy árok ásásra alkalmas gép
beszerzésére vonatkozóan szerezzen be árajánlatokat, amelyeket a 2011. január 25i testületi ülésre terjesszen a képviselı-testület elé.
Határidı: 2011. január 25.
Felelıs: Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke
18./ Csákvár Egészségház Társasház kérelme alapján pótelıirányzat kérése
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Csákvár Egészségház Társasház pótelıirányzat kérésével kapcsolatos elıterjesztés a
képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen átdolgozásra került. Elmondta, hogy
határozat nélkül utalás történt 1.246.000.- Ft az adott elıirányzatot túllépték. A
napirendi pontot a Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta. Felkérte a Pénzügyi és Jogi
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság döntésérıl.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Pénzügyi Irodavezetı átdolgozta az
elıterjesztést. A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta a napirendet, melyet minden
képviselı-testületi tag is megkapott. Nem kívánt szóbeli kiegészítéssel élni.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Megkérdezte, hogy ki utalványozta az összeget?
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A polgármester úr utalványozta és az utalványozás ellenjegyzıje a jegyzı volt.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Hogyan lehetséges az, hogy az ellenjegyzı nem vizsgálta meg, hogy felhatalmazta- e a
testület az összeg kifizetésére? A költségvetési rendelet tartalmazza, hogy az
elıirányzatokat nem szabad túllépni.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
A Pénzügyi Irodavezetıvel megbeszélték az utalást.
Bokodi Szabolcs képviselı:
A jövıre nézve nem tartható az ilyen eljárás, minden tekintetben megfelelıen kell eljárni.
A képviselı-testület fenntartja magának a hatáskört, hogy minden hasonló ügyben
döntsön ne utólag, hanem az utalás megtörténte elıtt. Nem szerencsés ez az eljárás,
súlyos megsértése a jogszabályi elıírásnak, nincs mit tenni az utalás már megtörtént.
Vizsgálta- e a hivatal az elszámolásoknak a tartalmát? Milyen megállapodást kötött a
hivatal arra vonatkozóan, hogy az Egészségház Társasháznak mit fizet. Nem lát az
elıterjesztésben erre vonatkozóan elızményt. Felvilágosítást kért, mert a megkapott
dokumentumok alapján számára úgy tőnik, hogy rezsiköltségként nem számolható el az
alkalmazott bére. Ezt tisztába kellene tenni, ha sikerül, akkor semmi kifogása nincs.
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
A szerzıdésben rögzítve van, hogy mit vállal az önkormányzat és abba beletartozik a
takarító bére is abban az esetben, ha e tevékenységet nem külsıs céggel végezteti az
Egészségház Társasház. Javasolja, hogy a jövıben jobban kommunikáljanak egymással
adják be a várható költségek alakulását a következı évre. Nem volt ez gond két évig.
Elızı évben alacsony szinten történt a tervezés az Egészségház Társasház részérıl, mint
az elızı években. Már korábban utalt arra, hogy nagy mértékben el vannak maradva a
pénzügyi irodán a könyvelési munkákkal. Háromnegyed éves összegzés készítésekor
vette észre a dolgot, az elıterjesztés elmaradt, magára vállalja a hibát, mert az
elıkészítés az ı feladata.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja a megállapodás felülvizsgálatát az orvosi ügyelet és a védınıi szolgálatot
ellátó helyiségek takarítására vonatkozóan. Elképzelhetınek tartja a megállapodást
kiegészíteni azzal, hogy az adott esetben – testület döntésétıl függıen- az alkalmazott
költségeit is állja a hivatal, de ez a tétel nem számolható el rezsiköltségként. Van egy-két
olyan tétel, amit az önkormányzat szemszögébıl szívesen áttekintene. Egyik ilyen az
épület biztosítás. Ha , ha már az önkormányzat a rezsiköltség 40 %-át állja, akkor
szerepel- e az önkormányzat kedvezményezettként a biztosításban?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben káresemény történik, akkor úgy véli, hogy az Egészségház Társasház
képviselıjével meg lehet egyezni, polgári úton rendezni lehet a dolgokat.
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Bokodi Szabolcs képviselı:
Mindenképpen úgy gondolja, hogy összességében rendbe lehet rakni a dolgokat. A
jövıben azonban nem lehet úgy intézni az ügyeket, ahogy eddig. Ha szükség van rá,
akkor egészítsék ki a megállapodást, hogy megfeleljen az eddigi sémának, ha szükséges,
akkor rendezzenek egyenleget. Minden támogatottól elvárja a testület, hogy megfelelıen
számoljon el. A Hivatalvezetı részérıl pedig nem volt szerencsés, hogy nem gyakorolt
kontrolt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy késın kerülnek át a Pénzügyi irodára a testületi határozatok. Minden
irodára át kell küldeni a határozatokat e-mailben.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Megkérdezte, hogy az Egészségház Társasház gázfőtését az önkormányzat fizeti- e?
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:
Elmondta, hogy külön gázóra került felszerelésre, ugyanis a védınıi szolgálatnak
teljesen más főtési igénye van. A tanácsadás miatt késı tavaszig és már kora ısszel meg
kell kezdeni a főtést. Más megoldás nem volt, mint külön mérıórával látták el a védınıi
szolgálatot.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Az Egészségház Társasháznak van egy saját gázórája és az önkormányzat támogatást
nyújt a gázszámlához? Nem látja tisztán, hogy mennyit főtenek és milyen mértékben. A
dologi kiadást kell tartani. Közös használat esetén az Egészségház Társasház tekintetében
történt-e egy-egy könyvelt tétel szúrópróba szerő ellenırzése?
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı:
Nem támogatja az önkormányzat az Egészségház Társasházat, az nem maga a rendelı.
Minden tulajdonos, használó a maga hányadának megfelelı használat után fizeti a
költségeket. Közös helyiségek vannak, ezért az önkormányzat biztosítja a költségek egy
részét, ez a megállapodásban is szerepel, nem is mőködhet másképpen. A közös
helyiségek használatából adódóan az önkormányzatnál üzemelési költség jelentkezik,
nem pedig támogatás. Az Egészségház Társasházban az önkormányzat térítésmentesen
használja az ügyeleti és a védınıi szolgálat helyiségeit. Az elszámoláskor számszakilag
néhány tételt megnéznek. Számlázott szolgáltatás is lehetne a társasház részérıl és akkor
már vásárolt szolgáltatásként jelentkezik és nem ÁHT-n kívül került pénzeszköz. A
támogatások között is különbséget tesz az ÁHT. A társasház leszámlázza a költségek
önkormányzatra esı 40 %-át. Beszéljék át, módosítsák a szerzıdést, ha a képviselıtestület is úgy ítéli meg.
Csillag Tibor képviselı:
Javasolja, hogy tekintse át a képviselı-testület a megállapodást. Javasolja, hogy ne
térjenek el a napirend tárgyától.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslat elfogadását.
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
344/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az a elıterjesztett
kérésnek megfelelıen, a 2010. évi költségvetésben, a 11.079.000 Ft pótelıirányzat
terhére 733.000.- Ft, a támogatásértékő többlet bevétel terhére 513.000 Ft
pótelıirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egészségügyi
feladatok üzemeltetési költségeinek fedezetére.
Felhívja a Pénzügyi Iroda figyelmét, hogy a megállapodásnak megfelelıen
fokozottabb figyelemmel kísérje a társasház elszámolásait
Felhívja a polgármester, hogy a határozatban foglaltakkal kapcsolatosan a
szükséges intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a 2010. évi költségvetési
rendelet módosításáról.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Pénzügyi Iroda vezetı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy az
Egészségház Társasházzal, az egészségügyi szolgáltatással
kapcsolatban minden szerzıdésrıl készüljön írásos tájékoztató amelyet tárgyaljon meg a
Pénzügyi és Jogi Bizottság. Nyíljon lehetıség arra, hogy a képviselı-testület tagjai is
megismerjék ezeket a szerzıdéseket
Bokodi Szabolcs képviselı:
A jövı évi megszorítások érdekében is szükséges a szerzıdések, megállapodások
felülvizsgálata más területeken is.
Dr. Nagy István alpolgármester:
Egyetért azzal, hogy tekintsék át a szerzıdéseket. Hirtelen 4 dolgot tudna említeni, amely
miatt hátrányt szenved az Egészségház Társasház. Ha ez napirendre kerül, akkor az
Egészségház Társasház részérıl ismertetik majd azokat a tételeket, amelyek a kárukra
írhatók, de eddig elmentek mellette.
Dr. Szeredi Péter képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság részérıl azt javasolja, hogy Bokodi Szabolcs képviselı
írásban tegye fel tételesen a kérdéseit, melyekre a Pénzügyi Iroda vezetıje és az
Egészségház Társasház képviselıje együttesen tud válaszolni és áttekinthetik a
megállapodást is. Nem javasolja, hogy képviselı-testületi ülésen foglalkozzanak ezzel.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Az egészségügyi ellátás biztosítása kötelezı önkormányzati feladat, a megállapodásban
rögzítettekben mindkét fél érdekelt. Mindkét fél a feltételek biztosításában érdekelt.
Megjegyzés hangzott el arra vonatkozóan a dr. úr részérıl, hogy az orvosokat, esetleg
hátrány éri.

70
Dr. Nagy István képviselı, (Egészségház Társasház Közös képviselıje):
Ne fordítsák meg a beszélgetést. Ha a képviselı-testület részérıl kicsinyeskednek, akkor
a másik oldal is mondja el az érveit.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Az elmúlt ülésen már foglalkozott ezzel a napirenddel a képviselı-testület és úgy
döntöttek, hogy a mai ülésre készüljön új elıterjesztés. Véleménye szerint is felül kellene
vizsgálni a megállapodásokat pont a ilyen esetek elkerülése érdekében.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Nem a szerzıdésrıl van szó, hanem a hivatal által korábban már elutalt összeg fedezetére
kértek elıirányzatot.
Mészáros Tamás alpolgármester:
A költségvetéstıl való eltérés érinti a képviselı-testületet is. A társasház költségvetésébe
beterveztek egy összeget, amely nem fedezte a szükségletet. Úgy véli, ha már elıkerült a
szó a szerzıdésrıl, akkor a hosszú távú mőködés nyugalma érdekében át kellene
tekinteni. Nem tartja szükségesnek, hogy a képviselı-testület elé hozzák ennek
felülvizsgálatát. Jónak tartaná, ha a Pénzügyi és Jogi Bizottság áttekintené. A szerzıdés
áttekintése az Egészségház Társasház képviselıjének jelenlétében történjen.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy tekintsék át a szerzıdést, a megbeszélésen bárki jelen lehet a képviselık
közül, akit érdekel a téma. Abban az esetben javasolja a Pénzügyi Bizottság, illetve a
testület elé hozni az ügyet, ha bármelyik fél részérıl módosításra vonatkozó javaslat
merül fel.
19./ Benke Ede ajánlatának megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a mai napon tárgyalt Benke Edével, illetve
Benkéné Perl Évával, akik 1.400.000.- Ft egyösszegő kifizetése esetén peren kívüli
egyezségre szeretnének jutni az önkormányzattal. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy
az összeg kifizetésére 2011. január 31-i átutalást eszközölve kerüljön sor. A 2011. január
13-án megtartásra kerülı rendkívüli ülés elé terjeszti a megállapodás-tervezetet. Nem
tárgyaltak arról, hogy fenntartja- e Benke Ede a vételei szándékát. Elképzelhetınek tartja
még azt is, hogy turisztikai pontként mőködjön a késıbbiek során a helyiség.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Mi volt az az jogcím, amelyet a bérleti jogviszony átruházása során a késıbbiekben is
elismert az önkormányzat?
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A probléma abból adódik, hogy a késıbbiekben a szerzıdéses jogviszony átruházása
során az önkormányzat részérıl nevesítették az igénybevételi díjat, amellyel elismerték,
a követelést.
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Dr. Hanák Mária jegyzı:
A korábbi idıszakban Benke Ede és Benkéné Perl Éva bérlık kamatos kamatokkal
együtt 4-5 millió Ft-os követeléssel éltek az önkormányzat felé az általuk mintegy 20
évvel ezelıtt fizetett igénybevételi díj után. Amikor a képviselı-testület tárgyalt a
követelésrıl, akkor áttekintette a jogszabályt és megállapította, hogy az már nem
hatályos. Ekkor kérte a képviselı-testületet, hogy nézessék át az ügyet egy ügyvéddel.
Amikor ezt megtörtént az ügyvéd azt a választ adta, hogy jogos a követelésük és az
önkormányzatnak az összeget ki kell fizetni. Ennek ismeretében ismét arra kérte a
képviselı-testületet, hogy keressenek egy „erısebb” ügyvédet, aki áttekinti az ügyet, mert
véleménye szerint ilyen magas követelése nem lehet az évek során Benke Edének és
feleségének. Felkérték Rostási Szabó Csilla ügyvédasszonyt, akinek álláspontja szerint
1993. december 31-ig keletkeztethetı a kötelezettség.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselıtestülettel:
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi Bizottság
javaslatát figyelembe véve felhatalmazza a Polgármestert további tárgyalások
folytatására Benke Edével annak érdekében, hogy a vita tárgyát képezı üzlethelyiség
lakássá történı átminısítése esetén fenntartja-e vételi szándékát.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester”
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
345/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatát figyelembe véve felhatalmazza a Polgármestert további
tárgyalások folytatására Benke Edével annak érdekében, hogy a vita tárgyát képezı
üzlethelyiség lakássá történı átminısítése esetén fenntartja-e vételi szándékát.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester”
20./ Fekete István vételi ajánlatának megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi
Bizottság. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság javaslatáról.
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a bizottság nem javasolja az értékesítését. A
bizottság javasolja, hogy az önkormányzat kezdjen tárgyalásokat az 1758 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosával és ajánlja fel csereként az 1757 hrsz.-ú ingatlant. A csere létrejötte esetén
az önkormányzat jelentısen nagyobb értékő ingatlanhoz jutna.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
346/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár, Kálvária u.
1757 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévı ingatlant nem értékesíti.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa Fekete István (1027 Budapest, Fı u. 71. 2/5.)
szám alatti lakost a Képviselı Testület döntésérıl.
Felhívja a polgármestert, hogy az kezdjen tárgyalásokat az 1758 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosával az 1757 hrsz-ú ingatlan cseréjével kapcsolatban.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
20./ Iskolatej projektben történı további részvétel megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat, szállítási szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Katonáné dr. Venguszt Betarix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a napirendi pontot a Humán Erıforrások
Bizottsága és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja, hogy az iskolatej programban akkor vegyen
részt az önkormányzat, ha pályázati támogatás elnyerésére lehetıség adódik, illetve az
Alföldi Tej KFT lesz a beszállító.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és a Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a szerzıdés
2011. január 31-ig történı megkötését. Felkérte Nagyné John Ágnest, hogy tájékoztassa
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a
képviselı-testületet
az
iskolatej programmal
kapcsolatos
tudnivalókról. A bizottság támogatja az iskolatej programban való részvételt.

jelenlegi

Nagyné John Ágnes belsı ellenır:
A tegnapi nap folyamán történt az iskolatej projekttel kapcsolatban egy e-mail váltás. Az
Alföldi Tej Kft, mint beszállító nem zárkózik el a szerzıdéskötéstıl.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra
bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
347/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 2011. évi iskolatej programban azzal a
feltétellel kíván részt venni, ha az állami támogatás mértéke a 2010. évi mértékhez
képest nem csökken.
A Képviselı-testületet felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntés alapján az
Alföldi Tej Kft-vel az iskolatej szállítására vonatkozó alábbi szerzıdést 2011. január
hó 31. napjáig kösse meg.
„ Szállítási szerzıdés
amely létrejött egyrészrıl Alföldi Tej Értékesítı és Beszerzı Kft
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127._), adószám: 13044859-2-44 ,
bankszámlaszám:Kereskedelmi és Hitelbank Rt. HU67 10403428-4953545754571028 ) továbbiakban, mint Szállító valamint
Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás , gesztor: Csákvár Nagyközség
Önkormányzata Képviselı Testülete (képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Margit polgármester) Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. adószám:15361514-2-07
Bankszámlaszám:Raiffeisen Bank Székesfehérvár, 12023008-00156965-00100009, a
továbbiakban, mint Megrendelı között az iskolatej szállítás általános feltételeivel
kapcsolatban az alábbiak szerint:
A szerzıdés tárgya
1. A felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés a ……………… számú FVM rendelet
által meghirdetett iskolatej program pályázaton való részvétel céljából, a
pályázati feltételek figyelembevételével jött létre. A felek rögzítik, hogy a
jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél
saját hatáskörében felel.
2. A szerzıdı felek a Szállító által elıállított, illetve forgalmazott 2 dl-es,
félzsíros 2,8% zsírtartalmú pasztırözött, poharas tej(I. kategória)
szállítására kötnek szerzıdést. Szállító vállalja, hogy a termék minısége
megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Szállító Regisztrációs száma: 1003180431.
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Az áru megrendelése
3. A Megrendelı az iskolatej szállítását az 1. mellékletben szereplı
intézményekhez leszállítva, az abban megadott és tanulói létszámnak
megfelelı mennyiségben a fennmaradó tanítási napokra megrendeli.
4. A napi módosítást az intézmény igazgatójától telefonon, a Alföldi Tej
Értékesítı és Beszerzı Kft áruforgalmi osztályán (tel.: 22/540-117,
fax:22/540-247) a kiszállítást megelızı munkanap, délelıtt 10.00 óráig fogad
el a Szállító.
5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés tárgyát képezı tejet a
Megrendelı által megjelölt telephelyekre hétfı-szerda-pénteki napokon
leszállítja.
6. Az

iskolatej

szállítása

eldobható,

nem

csereköteles

göngyölegben

történik.(papír tálca)
7. A Megrendelı kötelezi magát, hogy a vételárat jelen szerzıdés alapján a
Szállítónak átutalással teljesíti.
A megrendelés teljesítése
8.

A Megrendelı és az együttmőködı intézményi kötelezik magukat, hogy a
leszállított tejet átveszik, és gondoskodnak róla, hogy valamennyi intézmény
tanulói naponta 1-1 iskolatejet megkapjanak.
9. A megrendelés teljesítésének helye a Megrendelı által mőködtetett
intézmények telephelye, melyek felsorolása a jelen szerzıdés 1. mellékletét
képezi.
10. Minden szállítást 2 példányos szállítólevél kísér, melyen az átvétel tényét az
átvevı intézmény megbízottja aláírásával és bélyegzıvel igazol, 1 másolati
példány visszatartása mellett.
11. A Megrendelı minıségi kifogását haladéktalanul köteles jelezni a
Szállítónak. A kifogást a felek közösen kötelesek kivizsgálni, bizonylatolni. A
minıséghibás terméket a Megrendelı visszárujegyen köteles a Szállítónak
visszaküldeni, ez alapján a jogos reklamációt a Szállító a dekád
elszámolásában jóváírja.
12. A Szállító a Megrendelınek kiszállított termékek ellenértékérıl hetente
számlát bocsát ki, melyre a Megrendelı átutalással 14 banki napon belül
teljesítési fizetési kötelezettséget.
13. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegybanki
alapkamattal megegyezı mértékő késedelmi kamatot felszámolni.
Záró rendelkezések
14. Jelen szerzıdést a felek határozott idıre kötik, a szerzıdés 2011. január 03tól 2011. december 31-ig hatályos. A fenti idıszakban a maximálisan
kiszállítandó mennyiség a különbözı intézményekben a tanítási napok és a
létszám figyelembevételével az 1. mellékletben kiszámított darabszámmal
illetve literben meghatározott mennyiségnek felel meg.

75
15. A felek a leszállított poharas tej
átadási árát a fenti mennyiségre
43,00 HUF/db + ÁFA összegben állapították meg. (Szállító ezt az árat 2011
.június 15-ig garantálja, az esetleges változás külön egyeztetésre kerül.)
16. A felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerzıdés teljesítése
során felmerült vitáikat mindenekelıtt békés úton rendezik. Amennyiben a
vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre,
jogorvoslati kérelmük elbírálására perértéktıl függıen a Székesfehérvári
Városi és Megyei Bíróságot kötik ki. A jelen szerzıdésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
17. Jelen szerzıdést a melléklettel együtt a felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt 4 példányban írják alá.
Kelt: Székesfehérvár, 2010. …………..
___________________________
Megrendelı
1. sz. melléklet
Intézmény neve:
Gróf Esterházy Móric
Általános Iskola
Gánti Általános Iskola
Összesen:

___________________________
Szállító”

Címe:
8083 Csákvár, Szabadság tér 7.

Napi darabszám:
446 fı/nap

8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

13 fı/nap
459 fı/nap

Szállítási cím, ahol a tej átvétele és raktározása történik:
8083 Csákvár, Szent Mihály tér 10. Öreg Tölgy Turistaszálló konyhája. Rakodási
bejárat 8083 Csákvár, Szent István utca felıli autóbejárat. Személyzet: 05:45-tıl
tartózkodik a konyhán.
Határidı: 2010. december 30.
Felelıs:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
21./ Közvilágítási lámpatestekre árajánlat kérés
(Elıterjesztés, határozati javaslat, kérelmek, térképmásolat a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is
megtárgyalta. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a
bizottsági állásfoglalásról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Javasolja, hogy a 25./ napirendi pontot is e napirendi pont keretében tárgyalja a
képviselı-testület, mivel mindkét napirend a közvilágítási lámpatestek felszerelésére
vonatkozó lakossági kérelmekrıl szól.
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület vonja vissza a
214/2009. (IX. 24.) számú határozatát. Javasolja a bizottság, hogy a közvilágítási
lámpatestek elhelyezésének költségét a lakók finanszírozzák. Javasolja, javasolja az
iskola elıtti lámpaoszlopok 100.000.- Ft +ÁFA értéken történı kijavítását.
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság csatlakozik a Településfejlesztési Bizottság javaslatához.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az Esterházy közben lakók várják a visszajelzést, annál is inkább, mert nem lett
végrehajtva a határozat, a döntést sürgısen közölni kell a lakókkal. Tájékoztatta a
képviselı-testületi tagokat is arról, hogy a településırök is jelezték, hogy a területen
nagyon sötét van.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
348/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a 214/2009. (XI. 24.) számú
határozatát - mely a Csákvár, Esterházy Móricz közben 3 db közvilágítási lámpatest
felszerelésére vonatkozik – visszavonja.
Ezzel egyidejőleg megbízza a mőszaki irodát, hogy a településen a közvilágítási lámpatestek
elhelyezését, szükség esetén áthelyezését vizsgálja meg. Abban az esetben, ha a
közbiztonságot nem veszélyeztetı állapot áll fenn, szándéknyilatkozatot kell kérni a
lakóktól, a lámpatest megvásárlásával kapcsolatban (60.000 Ft+ÁFA/db). Továbbiakban az
Önkormányzat vállalja a lámpa felszerelési és közvilágítási költségét.
Az Önkormányzat tulajdonában lévı Általános Iskola elıtti közvilágítási oszlopsor,
javítására és helyreállítására elfogadja Cservenka Géza által beadott árajánlatot, melynek
összege 100.000 Ft+ÁFA.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: polgármester

22./ Hulladékudvar építési engedélyezési eljárásához hozzájáruló nyilatkozat adása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az elıterjesztés és határozati javaslatot, melyet
a képviselı-testületnek elfogadásra javasolt.
Mészáros Tamás alpolgármester:
A hulladékudvar a jelenlegi állapotnak javítását segíti- e? Személyesen is meggyızıdött
arról, hogy a közhasznú dolgozók mőanyagot égettek a volt községháza udvarán.
Kérdésére elmondták, hogy nem kapnak annyi zsákot, amennyire szükség volna ezért a
vegyes hulladékot kénytelenek elégetni. Amennyiben a létesítendı monitoring kút a
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jelenlegi állapotok rendezıdését szolgálja, akkor
támogatja
a
megállapodás
megkötését, bár nem a legmegfelelıbb helyen fog létesülni a község központjában.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Korábban már döntés született arról, hogy a volt községháza udvarának hátsó részén
megvalósul a hulladékudvar, errıl elkészült a elkészült a tervdokumentáció, szakhatósági
egyeztetések is megtörténtek, ennek része a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirenddel kapcsolatban több, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
349/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és
Operatív Energia Program” Települési szilárd hulladék rendszerek fejlesztése”
KEOP-1.1.1. konstrukció keretében a Csákvár belterület 738 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú (természetben Csákvár, Széchenyi u. 8.) szám alatt található) ingatlanon
létesítendı hulladékudvar építés hatósági engedélyezési eljáráshoz tulajdonosként
hozzájárul.
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozathozatal után ismertette a képviselı-testülettel, hogy a Csákvár, Széchenyi u. 8
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló hulladékudvar
vonatkozásában a Környezetvédelmi Felügyelıség elıírása szerint létesítendı monitoring
figyelıkút kialakításához tulajdonosi hozzájárulásra van szükség. Kérte a képviselıtestületet, hogy az elıterjesztéshez csatolt határozati javaslatot vitassa meg és a
megállapodás aláírására hatalmazza fel.
A monitoring kút létesítésével a hulladékkezelés a konszolidálás irányába hat.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként vesz részt
önkormányzatunk egy korábbi képviselı-testületi döntés okán a projektben, mely a
bányarekultivációs pályázat másik része.
Setét Vilmos képviselı:
Az elızı testület arról döntött, hogy a volt községháza udvarának alsó részén lesz egy
teljesen lezárt, elválasztott terület, ahol győjtı konténerekbe lehet tenni a hulladékot.
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Bokodi Szabolcs képviselı:
A hulladékudvar létesítésével teljesen rendezetté válik a jelenlegi környezet és a
önkormányzat részére pénzügyi kiadással nem jár?
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Elmondta, hogy teljesen zárt területen lesz kialakítva a hulladékudvar, mely egy pályázati
eljárásban való részvétel eredményeként valósul meg a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás kezdeményezésére. A monitoring kutak biztosítják, hogy
nem kerül ki szennyezı anyag a területrıl.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a polgármester az elıterjesztés mellékletét képezı határozati
javaslatot a megállapodás-tervezettel együtt szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
350/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Duna-Vértes
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Csákvár belterület 738 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan területén a
létesítendı hulladékudvar megvalósításához monitoring kút megépítéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja.
A Társulás által készített megállapodás az engedélyes, Csákvár Nagyközség
Önkormányzata által kezdeményezett építési engedély részeként, a vízjogi
engedélyezési eljárás lefolytatásához használható fel.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó
megállapodást a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással
írja alá az alábbiak szerint:
„Megállapodás
Alulírott Szőcsné Posztovics Ilona (elnök) és Dinnyés István (elnökhelyettes), mint a
Megbízó Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (2800 Tatabánya,
Fı tér 6) (továbbiakban: Társulás) képviselıi, valamint Katonáné dr. Venguszt
Beatrix, mint Csákvár Nagyközség Önkormányzatának polgármestere az
alábbiakban állapodnak meg:
Az önkormányzat hozzájárul, hogy a tulajdonát képezı Csákvár 738 hrsz-ú
területen az engedélyes Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer részeként
a KEOP-1.1.1. pályázati konstrukcióban Csákvár Nagyközség 738 hrsz-ú
közigazgatási területén létesítendı hulladékudvaron a kialakítandó monitoring
kutat megépítse.
A figyelıkút az önkormányzat tulajdonába kerül.
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Az
Önkormányzat
tulajdonosként hozzájárul, hogy a 738 hrsz-ú területen a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási rendszer részeként a
KEOP-1.1.1. pályázati konstrukcióban a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékudvart és figyelı-kutat létesítsen és
üzemeltessen.
Jelen Megállapodás az engedélyes által kérvényezett figyelıkút vízjogi
engedélyezési eljárás lefolytatásához használható fel.”
A képviselı-testület felhívja a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Setét Vilmos képviselı eltávozott az ülésrıl.
23./ Tájékoztató a Fejér Megyei Információs Portálról
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások bizottsága, valamint a Pénzügyi és
Jogi Bizottság is. Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy mindkét bizottság javasolja a
napirend elnapolását. A Pénzügyi és Jogi Bizottság felkérte a Csákvári Kulturális és
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıjét, hogy az elıterjesztés mellékletét
képezı anyagot értékelje marketing szempontból és terjessze a képviselı-testület elé.
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta, közben Setét Vilmos
képviselı-testületi tag a szavazásra visszaérkezett az ülésterembe.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
351/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatára Tájékoztató a Fejér Megyei Információs Portálról címő
napirendi pont tárgyalását a kábeltelevízió megújításáig elnapolja.
Felhívja a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetıjét, hogy az elıterjesztésben szereplı anyagot marketing szempontból
értékelje és terjessze a képviselı-testület márciusi ülése elé.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Györök Tamás ügyvezetı
24./ Tájékoztató a csákvári zsebkalauz értékesítésébe bevonható vállalkozók
névsoráról
(Elıterjesztés, megállapodás-tervezetet is tartalmazó határozati javaslat, az
értékesítésbe bevonható vállalkozók névsora a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. Felkérte a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor képviselı eltávozott az ülésterembıl a napirend tárgyalása közben.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a zsebkalauz értékesítését. Javasolja továbbá a
bizottság, hogy a közelmúltból megmaradt csákvári információs füzetet ne adják pénzért,
hanem utazási irodáknak, turizmussal foglalkozóknak promóciós anyagként ingyenesen
juttassák el. A kiadvány kb 300 db ne kerüljön árusításra. A zsebkalauzt 300.- Ft/db
áron javasolja a bizottság értékesíteni, melybıl 188 db van jelenleg az önkormányzatnak.
A bizottság javasolja, hogy a kiadványból befolyt összeget a késıbbiekben ismételten
fordítsák információs kiadványok megjelentetésére.
Szmolkáné Bene Ibolya Humán Erıforrások Bizottsága külsıs tagja:
Úgy gondolja, ha a régi kiadványt megnézi valaki Debrecenben az a történeti rész
vonatkozásában a jelen kiadványban is szereplı anyagot olvashatja. Jónak tartaná, ha a
régi anyagokat ingyenesen eljuttatnák a bizottság által javaslatának megfelelıen
informális jelleggel.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy minél elıbb tőzzék napirendre, hogy legyen promóciós anyaga
Csákvárnak. Nem javasolta a korábbi kiadványt eljuttatni, hiszen már idejét múlta.
Megváltozott a polgármester személye is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a megállapodást is tartalmazó
határozati javaslatot.
(Csillag Tibor nem vett részt a szavazásban.)
A képviselı-testület 8 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
352/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a csákvári zsebkalauz
és információs füzet értékesítésébe elsısorban helyi vállalkozókat kíván bevonni.
A Képviselı-testületet felhatalmazza a polgármestert, hogy a az értékesítés feltételeit
vállaló vállalkozókkal - a döntés meghozatala idején lévı készlet erejéig - az alábbi
tartalmú megállapodást kösse meg:
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„M E G Á L L A P O D Á S
mely létrejött egyrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
(8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), valamint …………………….
megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és idıben az alábbi
feltételek szerint:
1. A Megbízó garantálja a Csákvári zsebkalauz átadását Megbízott részére
számla ellenében bruttó 250 Ft/ db, a Csákvári információs füzet átadását
bruttó 300 Ft/ db áron a készletek erejéig a megbízott számára.
2. A Megbízott vállalja a Csákvári zsebkalauz 300 Ft/db, a Csákvári
információs füzet 400 Ft/db áron történı továbbértékesítését – saját nevében
- a készletek erejéig.
3. A megállapodást a felek elolvasták, tartalmát megértették és mint
akaratukkal
mindenben
megegyezıt
jóváhagyólag
aláírták.
A
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog szabályai az
irányadók.
Csákvár, 201. ………………..
………………………………………..
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Megbízó képviseletében

…………………………………..
Megbízott „

Határidı: folyamatos
Felelıs:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
25./ Comenius tanárasszisztensi program –fogadó iskola pályázatban történı
részvétel
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága is. Kérte, hogy akinek a
napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása véleménye van az mondja el.
(Csillag Tibor képviselı visszaérkezett az ülésterembe.)
Bokodi Szabolcs képviselı:
A javaslat arra irányult, hogy költségvetési forrás és álláshely biztosítása nélkül nyíljon
lehetıség arra, hogy az iskolában a nyelvoktatás kínálatát színesítsék. Az iskola
igazgatójával is beszélt errıl a kezdeményezésrıl. Nyitottak a
programban való
részvételre, mely pályázat alapján valósulhat meg. A pályázati őrlap kitöltésében
segítséget nyújt az iskolának. A javaslat szelleme azt sugallja; nem arról van szó, hogy a
német nyelv helyett, hanem arról, hogy a német nyelv mellett is bıvíteni lehet az
iskolában folyó nyelvoktatást. A pályázat elbírálásánál elınyt élveznek azon oktatási
intézmények, akik ne fogadtak tanárasszisztenst.
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Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:
Arról is szól a pályázat, hogy egy, vagy több pedagógus mentorálja az érkezı
asszisztenst. Javasolja, hogy a képviselı-testület. különítsen el a 2011 évi költségvetésbıl
a mentorálási munkát vállaló pedagógusok részére 200.000.- Ft keretösszeget.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Méltányosnak gondolja a javasolja az összeget, annál is inkább, mivel az ösztöndíját is
itt költi el Csákváron.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A pedagógusoknál 5.250.- Ft/hó adható kiemelkedı munkáért. Ebbıl a keretösszegbıl
nem lehetne fedezni a mentorálási munkákat.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Véleménye szerint ebbıl a keretösszegbıl nem lehet juttatni erre a célra, mivel nem lehet
azt sem tudni, hogy mikor érkezik a tanárasszisztens.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A kiemelt munkáért járó juttatás a Kollektív szerzıdésben van rögzítve. Módosítani
kellene a Kollektív szerzıdést, ha a képviselı-testület a javaslatot támogatja.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Javasolta, hogy a plusz feladat miatt fogadja el a képviselı-testület a javasolt
keretösszeget, melyet a 2011. évi költségvetésben tervezzenek meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra
bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
353/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az
Esterházy Iskola
pályázatot nyújtson bel az Európai Unió LLP/Comenius
tanárasszisztens fogadása elnevezéső programra.
Felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Kéri a képviselı-testületet, hogy a mentorálási munkákhoz a feladatot ellátó
pedagógus részére a 2011. évi költségvetésében 200.000.- Ft.-ot különítsen el.
Határidı: Pályázat benyújtása: folyamatos
Költségvetés tervezésére 2011. február 15.
Felelıs:Lönhárd Vilmosné Intézményvezetı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
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26./ Sirály KHT kérelmének megvitatása
(Elıterjesztés, kérelmek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság a Paulini Béla utca lakói
kérelmével együtt. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet
a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a kérelmeket. Javasolja hogy a hivatal udvarának hátsó
részében deponáljanak kb. 5 m3 sódert annak érdekében, hogy a sürgıs út javítási
munkákat el lehessen végezni. A lakosság részérıl érkezı ilyen jellegő bejelentéseket
nézzék meg a helyszínen a mőszaki iroda munkatársai, amennyiben indokoltnak tartják a
javítási munkák elvégzését, akkor intézkedjenek a sóder kiszállításáról és az
önkormányzatnál alkalmazott fizikai dolgozókkal végeztessék el a munkákat.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Máshol nem lehetne deponálni sódert, csak a hivatal udvarában?
Csillag Tibor képviselı:
Az udvar hátsó részén lehetne elhelyezni. Jelenleg is van ott sóder a téli idıszakban van
rá szükség az utcák csúszásmentesítésére használják fel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Sirály Kht. kérelmében, valamint a lakossági kérelmek tekintetében javasolja az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár, Kastélyparkban
lévı Florena Ápolási Intézetbe felvezetı út, valamint a Csákvár, Paulini Béla utca
javítására elrendeli 5 m3 sóder megvételét, és deponálását a Polgármesteri Hivatal
udvarában. Az utak javítását a közhasznú munkások a deponált anyagból végezzék el.
Határidı: folyamatos, Felelıs: dr. Venguszt Beatrix polgármester”
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
354/2010. (XII. 16.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselı-testülete
a
Csákvár,
Kastélyparkban lévı Florena Ápolási Intézetbe felvezetı út, valamint a Csákvár,
Paulini Béla utca javítására elrendeli 5 m3 sóder megvételét, és deponálását a
Polgármesteri Hivatal udvarában. Az utak javítását a közhasznú munkások a
deponált anyagból végezzék el.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Venguszt Beatrix polgármester
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Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
A kérelem másik felében foglaltakkal kapcsolatban elmondta, hogy az ügyvezetı orvos
igazgató úr által kért két életveszélyes fa kivágását az önkormányzat dolgozói nem tudják
megoldani, mert a munka elvégzéséhez kosaras autóra lenne szükség. Az elvégzendı
munkát a helyszínen megtekintette a Spiller Kft. fakivágással foglalkozó munkatársa is,
aki elmondta, hogy a fát nem tudják kivágni, mert nincs kosaras autójuk. A fák
egymásnak vannak dılve, úgy tartják egymást és alatta kandeláber van.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mindenképpen az önkormányzat feladata az életveszélyessé vált két fa kivágása.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Javasolja, hogy a képviselı-testület bízza meg a Spiller Kft-t, hogy szervezze meg a fa
kivágását és az elvégzett munka fejében az önkormányzat a Kft-nek adja a fát.
Javasolja, hogy kerítsék körbe szalaggal, hogy veszélyes a fa. Ennek megtörténte után az
önkormányzat megtette a szükséges lépéseket. Javasolja minél elıbb felvenni a
kapcsolatot a Spiller Kft. munkatársával.
dr. Szered Péter képviselı:
ACsillag Tibor képviselı javaslatával egyetért.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirenddel kapcsolatban elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
355/2010. (XII. 16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Csákvár, Kastélyparkban lévı Florena Ápolási Intézetbe
felvezetı út mellett lévı 2 db életveszélyes fa kivágása érdekében folytasson
tárgyalásokat a Spiller Kft. képviselıjével.
A fa kivágását a Kft. a lehetı legrövidebb idın belül térítésmentesen végezze el,
melynek fejében a kivágott fát a helyszínrıl elviheti, hasznosíthatja.
A képviselı-testület felhívja a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft ügyvezetıjét, hogy a munkák megkezdéséig gondoskodjon az
életveszélyes fák szalaggal történı megjelölésérıl, bekerítésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Batrix polgármester
Györök Tamás ügyvezetı
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27./ Törvényességi észrevétel alapján a 178/2009. (X. 25.) számú határozat
módosítása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételt tett a képviselı-testület 174/2010. (IX.14.) számú határozatával
kapcsolatban, mivel a bérleti szerzıdés nem volt része a határozatnak.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
356/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 174/2010. (IX. 14.)
számú határozatának utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelmezıvel az alábbi
Haszonbérleti szerzıdést kösse meg:

„Haszonbérleti szerzıdés

mely létrejött Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviseletében eljáró Giesz
János polgármestert, mint bérbeadó, valamint
Glaszhütter Mihály 8083 Csákvár, Petıfi u. 106. sz. alatti lakos, mint haszonbérlı
között, az alábbiak szerint:
1. Haszonbérbe adó 2010. október 1. napjától, határozott idıre, 2015. december
31. napjáig használatba adja az önkormányzat tulajdonában levı Csákvár
belterület 1542 hrsz.-ú ingatlant.
2. Az ingatlan használatáért bérlı 5.000.- Ft/év bérleti díjat köteles fizetni
tárgyév október 31-ig Csákvár Nagyközség Költségvetési számlájára.

3. Haszonbérlı köteles a földet rendszeresen mővelni, illetve termıképességét
fenntartani.
4. A haszonbérleti jogviszony megszőnik:
- a határozott idı elteltekor,
- ha e szerzıdést felek közös megegyezéssel felbontják.
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5. Haszonbérbeadó a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
- haszonbérlı figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget e
szerzıdés 3. pontjában foglaltaknak,
- a termıföld használatát haszonbérbe adó hozzájárulása
nélkül másnak átengedi.
6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek ezen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, a mai napon
aláírták.
Csákvár, 2010. ……………

……………………………
bérbeadó

…………………………………
bérlı”

28./ Szóbeli tájékoztató a Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetének
megalakulásáról

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte Dornyiné Eigner Ágnest, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetének megalakulásával kapcsolatos
tudnivalókról.
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete mőködik. Helyi Szervezetének megalakítása
folyamatban van. Jelenleg 11 család jelezte részvételét.
Pózsa Imre csákvári lakos:
A szervezési munkákban részt vesz elmondta, hogy jelenleg 11 család jelezte az
egyesületben való részvételi szándékát. Az Egyesület éves tagdíjat szeretne bevezetni,
melynek összege 5000.- Ft/év.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást.

87

39./ Szóbeli tájékoztató a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek túlóra
kimutatásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirenddel kapcsolatban átadta a szót dr. Hanák Mária jegyzınek.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen arról adott tájékoztatást, hogy a köztisztviselıknek
összesen 216 nap ki nem vett szabadságuk van és 444 és fél óra túlórával rendelkeznek,
2010. november 30-i állapot szerint. (Ebben nem szerepel a saját túlórája.)
A szabadságok kiadását 2011. január 31-ig kell megtenni, rendkívüli esetben vihetı át
március 31-ig. Az irodavezetıkkel már egyeztetett a szabadságok kiadása tekintetében.
A túlórákkal kapcsolatban a Pénzügyi Bizottságnak az volt a javaslata, hogy a
köztisztviselıknek 1 heti túlóra legyen kifizetve, akinek ennél kevesebb van annak
szabadidıben biztosítsák a kiadását, akinek 40 óra felett van, felejtsék el. A 40 óránál
több túlóra 4 fıt érint. A 4 fı részére a 40 óra szabadidı megváltása összesen bruttó
165.300.- Ft-ot tesz ki.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a jövı érvre vonatkozóan nem rendelhetı el
túlmunka.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a Pénzügyi Bizottság javaslatát szavazásra
bocsátotta.
A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
357/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete döntése alapján a
Polgármesteri Hivatal Köztisztviselıinek 2010. évi ki nem vett szabadságát 2011.
január 31-ig a jegyzı köteles kiadni, csak rendkívüli esetben adható ki 2011.
március 31-ig.
A köztisztviselık túlmunkájának szabad idıben történı megváltásáról a képviselıtestület az alábbiak szerint rendelkezik:
A 40 óra túlmunkával rendelkezı 4 fı köztisztviselı részére illetményüknek
megfelelı szabadidı megváltást biztosít összességében 165.300.- Ft összegben. A 40
óra feletti túlmunkáért szabadidı megváltás nem fizethetı ki, és szabadidıben sem
váltható meg. Azon köztisztviselık részére, akik 40 óra alatti túlmunkával
rendelkeznek ezzel egyenértékő szabadidıt kell biztosítani.
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A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a szabadidı megváltás kifizetése
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, valamint utasítja, hogy a 2011. évben
nem rendelhet el túlmunkát.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: jegyzı

30./ Szóbeli tájékoztató kitüntetı címekre vonatkozó javaslattételi lehetıségrıl
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a 2010. évi Ifjúsági díjban részesítendı
személyekre, csoportokra 2010. december 31-ig lehet javaslatot tenni. Az erre vonatkozó
felhívás a Csákvári-Bodméri Hírmondóban, valamint a csákvári képújságban
(kábeltelevízió) is megjelenik. A javaslatokat bármely állampolgár benyújthatja.
Fejér megye díszpolgára címre is lehet javaslatot felterjeszteni 2011. január 15-ig van a
benyújtási határidı a Fejér Megyei Közgyőlésbe. Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy
gondolkodjanak azon, hogy kit lehetne javasolni a címre.

31./ Szóbeli tájékoztató Pálffy G. István kistérségi útikönyvérıl
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Pálfi G. István útikönyvének dedikálással egybekötött bemutatása lesz a Polgármesteri
hivatal házasságkötı termében szombaton 17 órai kezdettel. Az útikönyv a Bicskei
kistérségrıl szól. Külön köszönetét fejezte ki Szmolkáné Bene Ibolyának a szervezéssel
kapcsolatos munkájáért.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy az útikönyvet tartalma miatt csatolják hozzá a pályázathoz.

32./ Szóbeli tájékoztató a Láncszem Egyesület ajánlatáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Láncszem Egyesület ajánlattal élt a település
felé használt bálás ruhák és játékok szállításával kapcsolatban. A szállítással együtt az
önkormányzatnak 70.000.- Ft.-ot kellene kifizetni a 100 bála „áruért.” A „Vértes”
Múzeum Baráti Köre Egyesület szervez idınként szeretettel adom örömmel elfogadom
ruhacsere akciót. Ilyen alkalmakkor is olyan sok ruha összegyőlik, hogy alig tudják
elhelyezni ezen oknál fogva sem javasolja az ajánlat elfogadását.
A képviselı-testület határozathozatal nélkül 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a Láncszem Egyesület ajánlatát nem támogatja.
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33./ A Településfejlesztési Bizottság által javasolt pályázati lehetıség megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte Csillag Tibort a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselı-testületet a pályázati lehetıségrıl.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési
koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Elıirányzat” finanszírozásában
pályázatot hirdetett az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez
közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének
növelésére, a jármővek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra.
A pályázat kapcsán az önkormányzatnak lehetısége lenne gyalogos átkelıhely
kialakítására a Kossuth l. utca 11 hrsz.-ú ingatlan – Tőzoltó torony elıtti útszakaszon,
valamint a Szabadság téren a 9. hrsz.-ú ingatlan elıtti autóbuszmegálló – Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat közötti útszakaszon. Autóbuszöblök létesítésére is lehetıség
nyílna a Széchenyi u- Bokréta út csatlakozásánál, a Széchenyi út mindkét oldalán.
A pályázathoz 10 % önerıt kell biztosítani, mely 1.500.000.- Ft-ot tesz ki.
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot,
de szükséges hozzá a tervek elkészítése is. A pályázat benyújtásának határideje szoros,
azonban megoldható, hogy elkészüljenek a tervezéssel. A tervezés elsı szakasza
helykijelölı eljárás, melynek keretében megvizsgálják a feltételeket. A pályázat
benyújtásának határideje 2011. február 15. December 20-án (hétfın) 10 órakor már
elkezdıdik a felmérés a tervek készítése érdekében, valamint az engedélyezési eljárás
lefolytatása okán. A bizottság a tervezıvel is felvette a kapcsolatot. Javasolja, hogy a
felsorolt létesítmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével Bognár László
útépítési tervezıt bízza meg a képviselı-testület 1.500.000.- Ft bruttó értékben. Szóba
került még forgalomlassító sziget kialakítása is a pályázaton nyerhetı pénzbıl.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Jogi Bizottság nem tudta megtárgyalni, mert az üléskor nem
volt ismert még a pályázat. Telefonon történt az egyeztetés a szakhatóságokkal is, ezért
lehet a bejárást már 20-án megtartani.
A maga részérıl támogatja a pályázatban való részvételt. A 3 árajánlat beszerzésérıl
sürgısségi okok miatt el kell tekinteni. Major István Településfejlesztési Bizottság
külsıs tagja utánajár annak, hogy a 269.600 .- Ft az eljárási díj bekerülési költsége a
tervezési díjjal együtt pályázati önrészként elszámolható-e.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Megkérdezte Csillag Tibortól a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a tervezı
megnézte- e, hogy a kialakítani tervezett gyalogátkelıhely, illetve a buszöböl
létesítéséhez elegendı- e a területnagyság.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Igen megnézte a tervezı és a területet megfelelı nagyságúnak találta a gyalogátkelıhely,
illetve a buszöböl vonatkozásában is.
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Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
A kijelölési eljárásban a közlekedési hatóság nem szokott részt venni, állásfoglalást
adnak, melynek alapján adja ki az építési engedélyt. A mai napon is beszélt a
Közlekedési Hatóság munkatársával, aki ígéretet tett arra, ha megérkezik a megkeresés,
akkor a nyilatkozattételre jogosult képviselıjük megjelenik a hatóság részérıl a
jegyzıkönyvet felvenni.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Jó lenne, ha a költségekbe beleférne egy váróhelyiség is.
Csillag Tibor képviselı:
A felvetésnek utánajár.
Setét Vilmos képviselı:
Két pályázat van az egyik a 15.000.000.-Ft összegő ennek 10 %-os önrésze van. A
másik pályázat 100.000.000.- Ft támogatással jár, de 40 %-os az önrész.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy zárják le a napirendet és a határozati javaslatot ismertette a képviselıtestülettel:
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
„Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett pályázaton történı
részvételre” vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által meghirdetett pályázaton történı részvételt az alábbi
létesítmények megvalósítására vonatkozóan nyújtja be:
a./ Gyalogátkelıhely kialakítása a Kossuth Lajos utca -11 hrsz-ú ingatlanTőzoltótorony elıtti útszakaszon
b./ Gyalogos átkelıhely kialakítása a Szabadság téren a – 9 hrsz.-ú ingatlan
elıtti- Autóbuszmegálló – Családsegítı Központ közötti útszakaszon
c./ Autóbuszöblök létesítésére a Széchenyi út – Bokréta út csatlakozásánál, a
Széchenyi út mindkét oldalán.
2./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges 10 %-os –
maximum bruttó 1.500.000.- Ft – összegő önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
3./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban
meghatározott létesítmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével Bognár
László útépítési tervezıt bízza meg maximum bruttó 1.500.000.- Ft értékben.
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Jegyzıt, hogy
a Pénzügyi Iroda és a Mőszaki iroda bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg,
felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési Szerzıdés aláírására.
Határidı: Tervezési szerzıdés aláírására 2010. 12. 30.
Pályázat benyújtására: 2011. 02. 14. 11.00 óra
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, dr. Hanák Mária jegyzı,
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı,
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı
A határozati javaslat ismertetése után hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
358/2010. (XII.16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
„Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett pályázaton történı
részvételre” vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett pályázaton történı
részvételt az alábbi létesítmények megvalósítására vonatkozóan nyújtja be:
a./ Gyalogátkelıhely kialakítása a Kossuth Lajos utca -11 hrsz-ú ingatlanTőzoltótorony elıtti útszakaszon
b./ Gyalogos átkelıhely kialakítása a Szabadság téren a – 9 hrsz.-ú ingatlan
elıtti- Autóbuszmegálló – Családsegítı Központ közötti útszakaszon
c./ Autóbuszöblök létesítésére a Széchenyi út – Bokréta út csatlakozásánál, a
Széchenyi út mindkét oldalán.
2./
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett pályázat
benyújtásához szükséges 10 %-os – maximum bruttó 1.500.000.- Ft – összegő
önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
3./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban
meghatározott létesítmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével
Bognár László útépítési tervezıt bízza meg maximum bruttó 1.500.000.- Ft
értékben.
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Jegyzıt,
hogy a Pénzügyi Iroda és a Mőszaki iroda bevonásával a szükséges intézkedéseket
tegye meg, felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési Szerzıdés aláírására.
Határidı: Tervezési szerzıdés aláírására 2010. 12. 30.
Pályázat benyújtására: 2011. 02. 14. 11.00 óra
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, dr. Hanák Mária jegyzı,
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı,
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megkérdezték tıle, hogy a Polgármesteri Hivatal aulájában elhelyezett ital automatáért
fizet- e az automata üzemeltetıje.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Korábban egy másik automata volt az önkormányzatnál elhelyezve, de azt elvitték
mondván, hogy az üzemeltetése nem volt nyereséges. A dolgozók szóba hozták, hogy
hiányzik az automata és a Spiller Kft. elhelyezett egy másik automatát, melynek
üzemeltetési költsége /áram, víz/ az önkormányzatot terheli.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az önkormányzat által a képviselı-testületi tagokkal,
bizottsági tagokkal kötött
megbízási szerzıdéseket át kell dolgozni. A nyomtatványok nem megfelelıek. Nem
köthetı velük megbízási szerzıdés, csak az adatairól kell nyilatkozni. A módosítással
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- MAVILL szolgáltató a Disznóhegyben a távvezetékeket 400 kW-ra cseréli. Lakossági
bejelentés és tiltakozás is érkezett ezzel kapcsolatban hozzá. Megkérdezte a mőszaki
iroda vezetıjét, hogy mit tudnak ezzel kapcsolatban a lakosságnak mondani.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
A kivitelezı értesítette az érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beruházásról. Az
ingatlan-tulajdonosokkal megállapodást kötöttek. Nem Csákvár volt az engedélyezı
hatóság. Engedélyeztetett eljárásról van szó. Földhivatal az ingatlanokra bejegyzi a
szolgalmi jogot. Ezzel kapcsolatban már ıt is többen megkeresték. Az állampolgárokat
tájékoztatták. Az önkormányzat engedélyezıként nem vett részt az ügyben, sajnos akkor
kellett volna az ügyfeleknek reklamálni, amikor a távvezeték cserével kapcsolatban
megkereste a kivitelezı ıket.
Setét Vilmos képviselı:
A Rendészeti Kerekasztal kezdeményezésére –vállalkozó bevonásával- téli közlekedés
kapcsán indult akció keretében aki Takács István vállalkozó boltjában kerékpár
világítási felszerelést vásárolt kapott egy sorsjegyet, melyet a mai ülésen a képviselıtestület tagjai segítségével kisorsoltak.
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A sorsoláson Bakonyi Máté Jókai u 47., Darabos János Tompa u. 69., Klupács János
Csákvár, Rákóczi u. 3. szám alatti lakos nyert.
A Rendészeti Kerekasztal következı ülésére meghívást kapnak és részükre átadják a
nyereményüket.

34./ Egyebek
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte, hogy akinek a napirend kapcsán kérdése van tegye fel.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Mi az oka annak, hogy még mindig a hivatal udvarán vannak a komposztáló edények?
Miért nem pakolják fel a komposztáló edényeket az önkormányzati traktorra és viszik ki
az igénylıknek.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Elmondta, hogy az igénylıket egy udvarias levélben felszólították, hogy vegyék át a
megigényelt komposztáló edényt. Sajnos több esetben válasz sem érkezett. Zolnai Sándor
aki a szervezésben tevékenyen részt vett úgy tájékoztatta, hogy kiviszik az edényeket, de
nem történt meg, az okát nem tudja, hogy miért. A mőszaki iroda munkatársa felajánlotta
Zolnai Sándornak, hogy egy szombati napon a kiszállításnál ellátja a regisztrációval
kapcsolatos feladatokat, ezt megbeszélték, de nem került rá sor. Úgy gndolja, hogy a
hivatal igyekezett megtenni mindent azért, hogy az edények az igénylıkhöz eljussanak.
Az edények átvételét regisztrálni kell, nem egyszerő a regisztrációs lap kitöltése, a
traktorostól nem várható el, hogy ebben közremőködjön.
Nagyné John Ágnes belsı ellenır:
A lényeg az, hogy 2011. június végéig, -amíg a projekt tart- a komposztáló edények
kiosztása megtörténjen. Zolnai Sándortól tudja, hogy van olyan igénylı is, aki azért
utasította vissza a komposztáló edény átvételét, mert bonyolultnak találja az komposzt
kezelésével kapcsolatos technológiát, teendıket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Meg kell kísérelni az edények kiszállítását az igénylık részére.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Véleménye szerint meg lehet oldani úgy az edények szállítását, hogy a regisztráció is
megtörténjen.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szánkó pálya kijelölését kezdeményezik a szülık a Mikes utcából csatlakozó Jókai utca
elején, valamint az Árpád utca felsı részén. Azt kérik, hogy a területet kerítsék el,
„szánkó pálya” megjelöléssel, vagy helyezzenek ki behajtani tilos táblát legalább a téli
szünet idıtartamára. A forgalomszabályozással kapcsolatos teendık az önkormányzat
hatáskörébe tartozik.
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Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, hogy a szülık kérésével kapcsolatban mi a
vélemény?
Mészáros Tamás alpolgármester:
Semmiképpen nem javasolja, hogy a képviselı-testület szánkópályát jelöljön ki. Az
érintett szülık lakossági önszervezıdéssel oldják meg a gyermekek felügyeletét.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
Testnevelés órákon rendszeresen kimegy az iskolás gyermekekkel szánkózni, figyel az
autóval közlekedıkre. A balesetek, illetve balesetveszélyek elkerülése érdekében -ha
szükséges- „irányítja a forgalmat!”
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A szánkó pálya kijelölés ügyében történı döntés meghozatalát nem javasolja a képviselıtestületnek.
Felkérte a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. vezetıjét,
hogy a Gyógyintézet hátsó gyalogút jegesedésének megszőntetése, valamint Dornyi
Tibor vállalkozó által üzemeltetett festékbolt elıtti közterületen keletkezett kátyúk
sóderral feltöltése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Setét Vilmos képviselı:
Puszta József Kálvin utcai ingatlanának pincéjébıl szivattyúzza a feltört talajvizet. A
talajvíz az utcára kifolyik és jégpáncéllá teszi az utat.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A nyár folyamán is volt ilyen eset az említett ingatlan-tulajdonos akkor is az utcára
engedte a vizet, amely nem volt szennyezett. Akkor kimentek a helyszínre felhívták az
ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a kiszivattyúzott talajvizet ne a közterületre
vezesse ki.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a jegyzıt, hogy hatóságként szíveskedjék eljárni és egy udvarias levélben
felszólítani Puszta Józsefet arra, hogy az útra ne engedje ki a vizet, mert balesetveszélyt
jelent a közlekedésre.
Csillag Tibor képviselı:
Tudomása van arról, hogy az önkormányzat évekkel ezelıtt vásárolt kandelábereket,
amelyeket a buszmegálló környékére. vagy egyéb máshelyre ki lehetne helyezni. Úgy
véli, hogy ha már megvásárolta az önkormányzat, akkor fel kellene használni.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Valóban vásárolt az önkormányzat kandelábereket meg is vannak, azért nem kerültek
beépítésre, mert gyenge a fényük.
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Csillag Tibor képviselı:
Kérte a mőszaki iroda vezetıjét, hogy nézzen utána hány darab kandeláber van, melyeket
ki lehetne helyezni közterületre.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Jelezte, hogy a Turul Emlékmőnél az egyik reflektor nem világít. Javasolta, hogy kérjék
meg Cservenka Gézát, hogy hárítsa el a hibát. javítsa meg.
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı:
Jelezte, hogy a közvilágítási lámpatestek
díszkivilágításon több helyen nem ég az égı.

oszlopaira

felszerelt

karácsonyi

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az elmúlt nap hozták meg a hiányzó égıket, amelyek felszerelése rövid idın belül
megtörténik.
Több tárgy nem lévén a részvételt megköszönte és a nyilvános
berekesztette.
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