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Jegyzıkönyv  

 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 17.-én 
megtartott  nyilvános  ülésérıl- 
 
Jelen vannak:  
  Katonáné  

dr. Venguszt Beatrix  polgármester 
  Mészáros Tamás  alpolgármester 
  Dr.Nagy István    alpolgármester 
  Bokodi Szabolcs  képviselı 
  Csillag Tibor   képviselı  
  Dornyiné Eigner Ágnes  képviselı  
  Jankyné Kıvári Csilla  képviselı  
  Setét Vilmos   képviselı  
  Dr. Szeredi Péter  képviselı  
 
Meghívottak:  

Tóth  Jánosné   jegyzı 
  Dr. Bognár Krisztián  hatósági irodavezetı 
  Szendrei Györgyi  mőszaki irodavezetı 
  Trimmel Anna   pénzügyi irodavezetı 
  Lönhárd Vilmosné   iskola igazgató 
  Faddi Péterné    óvoda vezetı 
  Knausz Imre    Gondozási Közp.és Idısek O. vezetıje 
  Mészárosné Ágoston Ildikó  könyvtár igazgató 
  Györök Tamás   ügyvezetı 
  Tóth Árpádné    MSZP. Képviselıje 
  Jancsó Éva   könyvvizsgáló 
   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Köszöntötte a nyilvános Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, valamint 
a meghívottakat.  Megállapította, hogy az  ülés határozatképes, mivel 9 fıs  képviselı-testület 
teljes létszámban jelen van.  
 
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e 
valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? 
 
Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.  Jegyzıkönyv hitelesítınek  Dornyiné 
Eigner Ágnes és Setét Vilmos képviselıket javasolta.  
 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat, valamint a  
jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot fogadja el.  
 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzıkönyv hitelesítınek Dornyiné 
Eigner Ágnes és Setét Vilmos képviselıket megválasztotta.  
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Napirendi pontok:  
 
 1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés  
                    között végzett munkáról  
                    Elıterjesztı: polgármester 
 
 2./ 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 3./ Dallam Alapítvány Csákvári AMI szerzıdés módosítása  
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 4./ Rendırségi autó üzemeltetéséhez történı önkormányzati hozzájárulás 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 5./ 2011. évi közfoglalkoztatási pályázat megvitatása 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 6./ A települési rendezvények hangosítási problémáinak megoldása  
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 7./ Utazási kiállítás 2011.rendezvényre szórólap készítése 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 8./ FACE’S Együttes kérelmének megvitatása 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 9./ Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség modellpályázata  
                  Elıterjesztı: jegyzı 
 

10./ Csatornabekötés Fólia-Trade Kft-vel  -Széchenyi u. 8.- 
                  Elıterjesztı: polgármester 
 
 11./ Közvilágítási lámpák elhelyezése 
                  Elıterjesztı: jegyzı 
 
 12./ Szent István u 1/5 lakás felújítása 
                  Elıterjesztı: jegyzı 
 
 13./ Egyebek 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés  
                 között végzett munkáról  
        (Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A lejárt határidejő határozatokról szóló írásos jelentést megkapták a képviselı-testület tagjai.  
Ismertette a képviselı-testülettel az átruházott hatáskörben hozott határozatokat, valamint a.  két 
ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket, melyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.  
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Kiegészítésként elmondta, hogy a mai napon tárgyalt  Ifj. Antalffy György  és dr. Pákh 
Gergely urakkal akik a településszabályozási rendelet módosításával kapcsolatos elképzelésüket 
ismertették. A tárgyaláson jelen volt még Tóth Jánosné jegyzı és Csillag Tibor a 
Településfejlesztési Bizottság elnöke. Amennyiben Antalffy György  és társa elképzeléseit 
támogatja a képviselı-testület, úgy lehetıségük nyílik lakóterületek kialakítására. E tárgykörben a  
részletek ismeretében hoz majd döntést a késıbbiekben a  képviselı-testület.  
A Magyar Közút KHT illetékesével helyszíni bejártást tartottak az elmúlt idıszakban, ezen részt 
vett Csillag Tibor a Településfejlesztési Bizottság elnöke is.  A Gánti út és Petıfi út állapotának, 
padka rendezésének és csapadékvíz elvezetésének megoldására irányult a bejárás. A település 
más területein is megtekintették a vízelvezetéssel kapcsolatos problémákat, melyekre igyekeznek 
megoldást találni a közeljövıben.  
Felkérte a Pénzügyi iroda vezetıjét, hogy érdeklıdjön a Hadigondozotti Alapítványtól arról, hogy 
mikor utalják át az önkormányzatnak járó összeget.   
   
Kérte a bizottsági elnököket, hogy a két ülés között végzett munkáról szóló jelentésüket 
ismertessék.    
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy február 7-én tartotta ülését a Humán Erıforrások 
Bizottsága. Ismertette a két ülés között átruházott bizottsági hatáskörben végzett munkáról szóló 
jelentést. (Jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületi ülésen jelenlévıket, hogy az önkormányzat 2011. évben  milyen 
pályázatokat nyújtott be az elmúlt idıszakban. (Jegyzıkönyv melléklete.)  
Megköszönte a pályázatok készítésében résztvevık munkáját.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Kiegészítésként elmondta, hogy a Comennius tanárasszisztensi pályázat benyújtása is megtörtént. 
Köszönetét fejezte ki az iskolavezetésnek a szakmai munkáért.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megköszönte a kiegészítést. Kérte a képviselı-testületet, hogy a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, valamint a  két ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket vegye tudomásul.  
 
A képviselı-testület  9 (kilenc) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a két 
ülés között  végzett munkáról szóló jelentéseket tudomásul vette.  
 
 2./ 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása 
                 (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megismertetése 
érdekében 2011. január 25-én közmeghallgatást tartott a képviselı-testület. A tervezetet tárgyalta 
az Érdekegyeztetı Fórum is.  A Pénzügyi és Jogi Bizottság február 10-én tartotta ülését, melynek 
fı napirendje a 2011. évi költségvetési rendelet megvitatása volt.  Felkérte a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a  képviselı-testületet a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
javaslatáról.   
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság  több fordulóban tárgyalta a 2011. évi költségvetési rendelet 
elıterjesztését, illetve a  rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a Dallam AMI-
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val kötött „Közoktatási Megállapodás”-t felül kell vizsgálni, amennyiben lehetséges tételesen 
ki kell mutatni a költségeket. 
A bizottság megállapította, hogy a 2011. évi költségvetés feszített, meg kell fogni minden fillért. 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.   
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
A Dallam AMI-nak  erre az évre még nincs az önkormányzattal megállapodása a támogatásról.  
Az alapítványtól telefonáltak, hogy az önkormányzat utaljon támogatást a részükre. Véleménye 
szerint nincs alap arra, hogy aláírt  megállapodás nélkül az önkormányzat  elıre finanszírozást 
nyújtson az intézmény részére.  
 
Katonáné dr.Venguszt Beatrix polgármester:  
Meg kellene határozni a képviselı-testületnek valamennyi összeget a Dallam AMI részére. Reális 
igény a részükrıl, hogy kapjanak támogatást. Javasolja, hogy az elmúlt évi támogatás összegének 
arányában két havi összeget utaljon az Alapítvány részére az önkormányzat.    
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Javasolja, hogy az önkormányzat utaljon támogatás címén elıre 1 millió Ft-ot az Alapítvány 
részére.   
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:   
Jelen pénzügyi helyzetben az önkormányzat számláján lévı  összeg bizonytalanná teszi, hogy 
utalható- e 1.000.000.- Ft. Úgy véli, hogy az önkormányzathoz érkezı  nagy összegő kifizetéseket 
-akár késedelmi pótlék fejében is- vissza kellene tartani annak érdekében, hogy a március 3-i  
munkabér kifizetések ne kerüljenek veszélybe.  
Az elmúlt ülésen döntött a képviselı-testület a folyószámla hitel ügyében. A szükséges  
intézkedést megtette, azonban azóta már a harmadik adatot kérte be a bank, legutóbb  
kockázatelemzés végzéséhez. Az önkormányzat is ütemezve kapja az állami normatív 
támogatásokat. Jónak tartja, hogy az elmúlt évi támogatás arányában két hónapra esı összegnek 
megfelelı támogatást utaljanak az alapítványnak.    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését véleményezte  Jancsó Éva 
könyvvizsgáló. Felkérte, hogy  tájékoztassa a képviselı-testületet a könyvvizsgálat 
megállapításairól. 
 
Jancsó Éva könyvvizsgáló:  
Üdvözölte a képviselı-testületet. Elmondta, hogy az ALBA STANDARD KFT. ügyvezetıjeként 
véleményezte a 2011. évi költségvetési koncepciót,  a rendelet tervezetet is ismeri. Elkészítette a 
könyvvizsgálói jelentést, mely szerint megállapítható, hogy  az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése a törvényi elıírásoknak megfelel. A rendelet-tervezet elıirányzatai alátámasztottak, 
jogszabályokkal, saját rendelettel, dokumentumokkal, számításokkal becslésekkel. Az 
elıterjesztés megfelel a költségvetés készítésére a 2011. évi költségvetési koncepció 
megtárgyalása alapján hozott határozatoknak.  Összességében megállapítható, hogy  az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elıterjesztése alkalmas a 2011. évi költségvetés 
készítésére.  
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy  Gánt Község Önkormányzata, valamint  a Gánti 
Kisebbségi Önkormányzat is – mint a közoktatási társulás tagja- tárgyalta az iskola költségvetését 
elfogadta azt és elfogadásra javasolja.  
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Bokodi Szabolcs képviselı:  
Komoly kockázatokat lát az önkormányzat 2011. évi költségvetésében, mivel jelentıs 
bizonytalansági tényezıket hordoz. Úgy gondolja, hogy rövid idın belül -már a nyáron- elı kell 
venni a költségvetést és át kell tekinteni.  Komoly problémák lehetnek az év során  Minden 
forintra oda kell figyelni.  Minden jellegő kifizetésnél mőködési és egyéb céljellegő 
támogatásoknál figyeljenek a források felhasználására, nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 
ellenırzésre. A támogatottakat tételes módon ellenırizzék, beszámolásra vonatkozó pont is 
hiányzott a támogatási megállapodásból. Szükséges az elvárás a támogatott felé, hogy konkrét 
tételes alátámasztott adatokkal tudják ellenırizni a felhasználást.  Dallam AMI-val is szükséges 
pótolni a támogatási megállapodással kapcsolatos eddigi hiányosságokat.   
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Az elızıekben utalt rá, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése rendkívül feszített, 
amelyrıl a képviselık és bizottsági tagok is  tudomással bírnak. A feszített költségvetésnek  oka 
lehet a normatíva csökkenések,  visszavezethetı  az infláció hatásaira is, melyet nem ellensúlyoz 
a központi költségvetés akár  az átengedett adók vonatkozásában, vagy más formában.  
A közfoglalkoztatás rendszerének átalakítására is sor került. A központi költségvetés az elızı 
évben is lehetıséget adott a közfoglalkoztatásra. Az idei évben újként a mikro, kis- és 
középvállalkozások is részt vehetnek ezen rendszerben, ebbıl következıen  az önkormányzati 
részesedést jelentısen csökken. A községben  ez idei évben is  megvalósul e támogatási forma. 
Tudomása szerint a településen 65 fı részesül  bérpótló juttatásban. 30 fı esetében kerülhet sor  a 
közfoglalkoztatásra, melynek következtében várhatóan jelentıs mértékben megemelkednek a 
segélykérelmek, melyek az önkormányzat kiadásait jelentıs mértékben megnövelik. 
Felhívta a figyelmet a költségvetési rendelet tervezet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint a 2011. évben megüresedı álláshelyek csak a képviselı-testület elızetes engedélyével 
hirdethetık meg, illetve tölthetık be.   
Mindezek ismeretében az önkormányzat és intézményei 2011. évi   költségvetése  végrehajtható.  
A Pénzügyi és a Jogi Bizottság javasolja az elfogadását. 
Javasolja, hogy 2011. április 1-tıl az intézmények esetében a  kötelezettségvállalás és kifizetés 
csak a jegyzı engedélye alapján történhessen.  
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Amennyiben a képviselı-testület elfogadja a 2011. évi költségvetést, az tartalmazza az  
intézmények költségvetését is. Az intézményvezetık az elıirányzataik felett önállóan 
rendelkeznek.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Mi szabályozza, hogy az intézmény milyen gazdálkodási formában mőködik?  
Amikor kötelezettséget vállal pld. az iskola igazgatója, akkor kinek az ellenjegyzése szükséges?  
 
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı: 
Az önkormányzat területén a jegyzı végzi az ellenjegyzést. Az intézmények esetében az 
intézményvezetı a kötelezettségvállaló és a hivatal az ellenjegyzı. A képviselı-testület állapítja 
meg az intézmény részére, hogy önállóan gazdálkodó és mőködı-e, illetve  elıirányzatai felett 
szabadon rendelkezı-e?   
Az intézményvezetı megrendel 100.000 Ft értékben egy beszerzést, abban az esetben  a 
hivatalban dolgozó pénzügyi szakképesítéssel rendelkezı  ügyintézınek ellenjegyzési joga van és 
ennek gyakorlása  után történhet meg a megrendelés. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
van rögzítve, hogy kinek van ellenjegyzési, utalványozási joga.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület  kérje fel a jegyzıt, hogy a szabályozás szigorítása 
megtörténjen.  
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kéri továbbá, hogy a képviselı-testület júliusi ülésére készüljön egy pénzügyi beszámoló az 
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése alakulásának elsı  5 hónapjáról. 
A 2011. évi költségvetésben az önkormányzat intézményei, valamint a polgármesteri hiviatal 
vonatkozásában   1 %-os jutalomkeret van tervezve. Utoljára 2007. évben volt jutalomkeret 
tervezve. A feszített pénzügyi helyzetre való tekintettel azonban kéri, hogy a IV. negyedévben a 
képviselı-testülettel történt elızetes egyeztetést követıen történjen meg a jutalom kifizetés.   
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét és a Polgármester Asszonyt, hogy a zárszámadás 
elıterjesztését követıen  tekintsék át a 2011. évi költségvetés eredeti elıirányzatait, melyet 
befolyásol jelentısen annak részbeni fedezeteként megjelölt elızı évi pénzmaradvány alakulása.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Egyetért a javaslattal, de errıl Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen is folytassanak tárgyalásokat.   
 
Jancsó Éva könyvvizsgáló:  
Megkérdezte, hogy igényli- e a képviselı-testület, hogy a júliusi ülés elıtt külön 
könyvvizsgálattal ellenırizze az önkormányzat költségvetését? 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Az intézményvezetı eszközbeszerzésének rendjét a testület határozatban, vagy rendeletben 
szabályozhatja- e? 
Jó lenne, ha az önkormányzat  intézményei, valamint  a hivatal vonatkozásában is körültekintıen 
járnának el az esetleges  beszerzés folyamán, melyeket javasolja belsı szabályzatokkal  
szabályozni.  
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
Az intézményeknek önálló költségvetése van, melyet  a képviselı-testület  határoz meg.  Az 
elıirányzatok felett korlátlanul az intézményvezetı rendelkezik. Az intézményvezetı vállal 
kötelezettséget a bevételei és kiadásai tekintetében.  A beszerzéseire vonatkozóan az egyéb 
jogszabályok adnak iránymutatást. (pl. nagyobb  beszerzésnél a vagyonrendelet 
figyelembevételével kell eljárni, vagy legalább 3 ajánlatot kell kérni, közbeszerzések esetében az 
értékhatár  8 millió Ft-nál  kezdıdik.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A maga részérıl is provizórikusnak tartja az önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetését, azonban elfogadásra javasolja különös tekintettel arra, hogy a költségvetés 
elfogadása biztosítja az állami normatív támogatásokat, amely a biztonságos mőködés feltételét 
szolgálja. 
Több hozzászólás nem lévén  az önkormányzat és intézményei költségvetési rendelet-tervezetét 
szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kielnc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl 
 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei  2011. 
évi költségvetési rendeletében  meghatározott  1 %-os jutalomkeret felhasználására  a  képviselı-
testület elızetes engedélyével a IV. negyedévben a költségvetés függvényében  kerülhet sor.  
A pénzügyi iroda a júliusi képviselı-testületi ülésre készítse el az önkormányzat és intézményei 
költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatást  a 2011. január 1 és május 31 közötti idıszakra 
vonatkozóan.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a zárszámadást követıen május hónapban a 2011. évi költségvetés 
eredeti elıirányzatát  -tekintettel a pénzmaradvány lehetséges változására- vizsgálja felül. 
A képviselı-testület felhívja valamennyi intézményvezetı figyelmét arra, hogy a 2011. évi 
költségvetés végrehajtása során  a lehetı legtakarékosabban járjanak el. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
                  Tóth Jánosné jegyzı  
       Intézményvezetık” 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
40/2011. (II. 17.) számú határozata  

a 2011. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó elıírásokról 
 

1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményei  2011. évi költségvetési rendeletében  meghatározott  1 %-os jutalomkeret 
felhasználására  a  képviselı-testület elızetes engedélyével a IV. negyedévben a költségvetés 
függvényében  kerülhet sor.  
 
 2./ A Pénzügyi Iroda a júliusi képviselı-testületi ülésre készítse el az önkormányzat és 
intézményei költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatást  a 2011. január 1 és május 31 
közötti idıszakra vonatkozóan.  
 
3./A Pénzügyi és Jogi Bizottság a zárszámadást követıen május hónapban a 2011. évi 
költségvetés eredeti elıirányzatát  -tekintettel a pénzmaradvány lehetséges változására- 
vizsgálja felül. 
 
4./ A képviselı-testület felhívja valamennyi intézményvezetı figyelmét arra, hogy a 2011. évi 
költségvetés végrehajtása során  a lehetı legtakarékosabban járjanak el. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
                  Tóth Jánosné jegyzı  
       Intézményvezetık 
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 3./ Dallam Alapítvány Csákvári AMI szerzıdés módosítása  
                 (Megállapodás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a Humán Erıforrások Bizottsága ülésén elhangzott 
javaslatokat a Közoktatási megállapodásba belefoglalta. (Az átdolgozott Közoktatási 
Megállapodást a képviselı-testület tagjai megkapták.)  
Javasolja azonban, hogy  kérjen az önkormányzat az Alapítványtól részletes költségvetést, 
melynek ismeretében tisztázható  a támogatás összegének indokoltsága.    
Fontosnak tartja a közzétételi nyilatkozatok kitöltését és a támogatás honlapon történı  
megjelentetését.  
A  költségvetési rendelet tárgyalásánál elhangzott javaslat szerint  a 2010. évi támogatásnak 
megfelelıen, idıarányosan két havi összeg átutalásáról döntsön a képviselıtestület. A 
megállapodás a mai ülésen ne kerüljön tárgyalásra, javasolja a napirendrıl történı levételét.  
Hozzászólás nem lévén javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület  9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
41/2011. (II. 17.) számú határozata  

a Dallam Alapítvány támogatásáról,  a szerzıdés módosítás elnapolásáról  
 
Csákvár Nagyközség  Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dallam Alapítvány 
Csákvári Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel kötendı  szerzıdés módosítását 
elnapolja.  
Felhívja a polgármestert, hogy  a Dallam AMI Csákvári Intézményének igazgatójától 
kérjen  részletes költségvetést, melynek ismeretében tisztázható  a támogatás összegének 
indokoltsága.    
 
Felhívja a Pénzügyi irodavezetıt,  hogy  a 2010. évi támogatás két hónapra jutó összegének 
a Dallam AMI részére történı utalására vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedést.  
 
Határidı: 2011. február 23. 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 

4./ Rendırségi autó üzemeltetéséhez történı önkormányzati hozzájárulás 
(Megállapodás-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság határozati javaslata alapján született meg a jelen megállapodás, 
melyet dr. Bazsó László Rendırkapitány úrral egyeztetett, aki a tervezetet elfogadhatónak 
tartotta.  A jelen megállapodásban szereplı költségekrıl a képviselı-testület a 2011. január 13-i 
ülésén a 23/2011. (I.13.) számú határozatával döntött. A támogatásról szóló közleményt a 
honlapon meg fogják jelenítetni.  
Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a megállapodás-tervezetet . 
 
A képviselıs-testület 9 (kielnc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  

42/2011. (II. 17.) számú határozata  
a rendırségi autó üzemben tartásának támogatásáról 

 
Csákvár Nagyközség  Önkormányzatának Képviselı-testülete  a körzeti megbízott 
autójának üzemeltetéséhez az alábbi megállapodás szerint járul hozzá: 
 

„MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 2.) képviseletében eljáró dr. Simon László r.dandártábornok 
fıkapitány (a továbbiakban: Adományozott), másrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
(székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) képviseletében eljáró Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester (a továbbiakban: Adományozó) között az alábbi tartalommal: 

1. Adományozott a Bicske Város Rendırkapitánysága tulajdonában lévı, RB 

52-81 forgalmi rendszámú, Lada Niva típusú gépjármővet a mindenkori 

körzeti megbízott kizárólagos használatába adja határozatlan idıtartamra 

Csákvár Nagyközség közigazgatási területére.  

 

2. Az Adományozó a 27./2011. (I.13.), valamint a 42/2011. (II.17.) számú 

képviselı-testületi határozat alapján vállalja az RB 52-81 forgalmi 

rendszámú Lada Niva üzemben tartását saját költségvetése terhére, 2011. 

évre 365.850 Ft, azaz Háromszázhatvanötezer-nyolcszázötven forint 

összegő üzemanyag költség, valamint 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer forint 

javítási költség erejéig. Ezen felül 2011. évre felajánlja egy, legfeljebb 

25.000 Ft-os nagyjavítási költség hozzájárulás kifizetését. Amennyiben az 

üzemanyag költségkeretet nem használják fel, úgy az a javítási-

karbantartási költség fedezetére fordítható. A nagyjavítási költség 

hozzájárulás kizárólag nagyjavításra használható fel.  A keretek 

felhasználásáért a csákvári körzeti megbízott felel, akinek törekednie kell 

az ütemezett felhasználásra.  

 

3. Az üzemeltetés költségeivel – eredeti számlák benyújtása, valamint a 

tárgyhavi menetlevél másolatok leadása mellett - a körzeti megbízott 

közvetlenül az adományozó felé számol el tárgyhót követı hó 15. napjáig. 

 

4. A 2. pontban megállapított keretösszegeket a szerzıdı felek minden 

tárgyév november 15-ig felülvizsgálják, és közös megegyezéssel döntenek 

a következı évben nyújtandó támogatás összegérıl.  
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5. Adományozó kijelenti, hogy köztartozása nincs. 

 

6. Jelen megállapodással kapcsolatos kérdésekben a Ptk,. és a vonatkozó 

egyéb jogszabályi rendelkezések irányadók. 

 

 

7. Jelen megállapodást a felek képviselıi elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezıt aláírják. 

Székesfehérvár, 2011. február 17. 
 
dr.Simon László r.dantártábornok   Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

fıkapitány       polgármester 
           adományozott      adományozó 
 
Ellenjegyezte:” 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a Bicskei Rendırkapitányságot tájékoztassa a képviselı-
testület határozatáról, melynek megfelelıen gondoskodjon az összeg átutalásáról, valamint 
felhatalmazza  a fenti  megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

5./ 2011. évi közfoglalkoztatási pályázat megvitatása 
                 (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy elkészült a  2011. évi közfoglalkoztatási terv,  melyet 
minden képviselı-testületi tag megkapott. Több alkalommal tárgyalt személyesen is a 
támogatással kapcsolatban a Munkaügyi Központtal. Kéri a képviselı-testületet, hogy bizalmasan 
kezeljék a táblázatot. Ma délelıtt kaptak a Munkaügyi Központtól visszajelzést arról, hogy ebben 
a formában  támogatható a pályázat.  Elmondta, hogy a tervezetrıl tárgyalt a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság is. A Csákvári Kiemelten Közhasznú Kulturális és Sport Kft-nél  1 fı alkalmazása napi 
6 órásra korlátozódik a tervezett 7 órás foglalkoztatással szemben. Eszközöket, 
védıfelszereléseket  nem igényel az önkormányzat, inkább a foglalkoztatás támogatására 
fordítják ezt a költséget. A rendelkezésre álló pénzügyi keret szőkös, amennyiben önkormányzati 
intézmény  pályázik úgy  50 %-kal csökkentett mértékő járulékkal kell számolni. A Nonprofit 
esetében a járulék 27 %.  A III. ütemet késıbbiekben nyújtja be az önkormányzat. A többszöri 
egyeztetést követıen a határozati javaslatban szereplı 45 fı helyett csak 39 fı kerül 
foglalkoztatásra.  
 
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:  
A táblázat végleges, vagy lehet rajta változtatást kérni? Ugyanis  nincs tanítás a nyári idıszakban, 
ezért a takarítói álláshely nem fontos, májustól szükség lenne a parkgondozó alkalmazására.  
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Györök Tamás ügyvezetı: 
Az I. ütemben a Nonprofit kft. 8 fıt alkalmazását kérte, amelyet a tervben figyelembe is vettek. 
Kérdése, hogy a továbbiakban milyen lehetıségek állnak rendelkezésre? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Kft.  hosszú távú foglalkoztatásra 1 fı 6 órás munkavállalót kap 10 hónap idıtartamra 2011. 
március hó 1. napjától.  
Több hozzászólás nem lévén a polgármester az elıterjesztésben foglalt   határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  

43/2011. (II. 17.) számú határozata  
a 2011. évi közfoglalkoztatásról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a település 
közterületeinek rendben tartására 3 fı segédmunkást foglalkoztasson hosszú távú 
közfoglalkoztatás keretében 2011. március 1-tıl 2011. december 31-ig. rövid távú 
közfoglalkoztatás keretében a pályázat szerint megjelölt 3 ütemben foglalkoztasson összesen 
39 fı bérpótló juttatásra jogosult személyt.  
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját értesítse, és a határozatnak megfelelıen 
adja be a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokat.  
 
Határidı: 2011. február 28.  
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 6./ A települési rendezvények hangosítási problémáinak megoldása  
                  (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta  a Humán Erıforrások Bizottsága , Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a település rendezvényeinek hangosítási problémái 
megoldására irányuló javaslatról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
A Humán Erıforrások Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta és 5 igen szavazattal javasolja  
a 250.000.- Ft összegő támogatás megadását. 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A támogatás 
költséghelyéül a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak elıirányzatát jelölte meg.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Felhívja az intézményvezetıket, hogy  a rendezvények támogatására a 2010. évhez hasonlóan 
lehetıség  nyílik a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz pályázat benyújtására  
100.000.- Ft erejéig. 
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
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A képviselı-testület  9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
44/2011. (II. 17.) számú határozata  

a települési rendezvények hangosításáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  felkéri a Csákvári Kulturális 
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy oldja meg a település rendezvényei, 
illetve a helyi anyakönyvvezetı által vezetett esküvık hangosításával kapcsolatos 
feladatokat.  
Felkéri Györök Tamás ügyvezetıt, hogy a megállapodás 1 példányát küldje meg a 
jegyzınek, mely tartalmazza  a kiválasztott vállalkozó személyét, a munkavégzés 
ellenértékét, hogy szükség esetén az önkormányzat is igénybe vehesse a  szolgáltatást.  
A Képviselı-testület a megállapodásban foglaltaknak megfelelıen a szükséges fedezetet az 
önkormányzat költségvetésébıl biztosítja a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft számára.  
 
Határidı: 2011. február 28.  
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

7./ Utazás kiállítás 2011. rendezvényre szórólap készítése 
                 (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Humán Erıforrások 
Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság i elnököket, hogy 
tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
A bizottság javasolja, hogy az Utazás kiállítás 2011. rendezvényre a szórólapok elkészítésével a  
benyújtott ajánlata alapján a GBL Hungary Bt-t bízza meg a képviselı-testület.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A bizottság javasolja, hogy a két ajánlatot tévı közül a  GBL ajánlatát fogadja el a képviselı-
testület. A nyomdai költségekhez bruttó 75.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetésébıl  a dologi 
kiadások terhére  javasol biztosítani.  
Több hozzászólás nem lévén  a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül  az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
45/2011. (II. 17.) számú határozata  

az „Utazás  kiállítás 2011.” rendezvényre szórólapok készítésérıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a település 
 turisztikai vonzásának fellendítése érdekében Csákvár Nagyközség képviselteti magát az 
„Utazás 2011” rendezvényen. 
A beérkezett árajánlatokat figyelembe véve a kiállításon való részvételhez szükséges 
szórólapokat a GBL Hungary Bt-vel  (8080 Bodmér, Béke u. 8.) készítteti el, melynek 
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összköltségére 75.000.- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat és intézményei 
költségvetésébıl a  dologi kiadások elıirányzata terhére az alábbi megosztásban:  
-a GBL Hungary Bt részére számla ellenében bruttó 60.000.- Ft-ot, 
-Majorné Kiss Mónika  Csákvár, Kálvin u. 2/2 szám  alatti lakos részére a grafikai  
 munkáért bruttó 15.000.- Ft-ot biztosít megbízási szerzıdés alapján.  
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattévıt értesítse a testület 
döntésérıl és a szórólapok elkészítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidı: 2011. február 28.  
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 

8./FACE’S Együttes kérelmének megvitatása 
   (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A kérelmet a Humán Erıforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is megtárgyalta. 
Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottságok 
javaslatáról.  
 
 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
A Humán Erıforrások Bizottsága a kérelmet megtárgyalta és  javasolja a képviselı-testületnek, 
hogy a FACE’S Együttes részére a Bagó Házban lévı közösségi helyiséget  adja bérbe a 
képviselı-testület szombat délelıttönkénti próbák céljára 300.- Ft/hó bérleti díjért.   
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy kössön bérleti szerzıdést a 
Bagó-házban lévı közösségi helyiség használatára, melyért 300.-Ft/hó összegben javasol 
meghatározni.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a  javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
46/2011. (II. 17.) számú határozata  

a FACE’S Együttes részére helyiség bérbe adásáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı  Csákvár, Szabadság tér 3. szám alatt található közösségi helyiséget 
(Bagó-ház) bérbe adja a FACE’S Együttes részére az alábbi megállapodásban foglaltak 
szerint: 

„Bérleti szerzıdés 
 
amely létrejött egyrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, 
Szabadság tér 9. képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester)  mint 
Bérbeadó,  
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másrészrıl  a FACE’S együttes (képviseli: Horváth Krisztián Csákvár 
Tamási Áron u. 5. sz. alatti lakos, mint Bérlı  között  az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Bérbeadó tulajdonában van a Csákvár, Szabadság tér 3. sz. alatt lévı 
klubhelyiség. 
 
2. A Bérbeadó az önkormányzat tulajdonát, a klubhelyiséget zenekari próba céljára 
bérbe adja heti egy alkalommal, szombat délelıttönként, egy óra idıtartamra, a Bérlı 
pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt helyiséget.  
 
3. A bérleti jogviszony 2011. március 1-jétıl visszavonásig, vagy a bérlı által 
történı felmondásig érvényes. 
 
4. A Bérlı a helyiséget megtekintett állapotban veszi át azzal a kötelezettséggel, 
hogy a bérleti jogviszony megszőnésekor a helyiség visszaadása az eltelt bérleti 
idıhöz igazodó, rendeltetésszerő használatnak megfelelı, tiszta állapotban történhet.  
 
5. Bérlı a helyiséget csak a megjelölt célra használhatja, más személy használatába 
nem adhatja. Bérlı az igénybevétel során keletkezı károkért anyagi felelısséggel 
tartozik.  
 
6. A bérlı a helyiség kulcsát a Polgármesteri Hivatal takarítónıjétıl elızetesen, 
munkaidıben  egyeztetett idıpontban és helyen szombaton veheti át, s az 
igénybevételt követıen haladéktalanul köteles a kulcsot a takarítónıhöz 
visszajuttatni. 
 
7. A Bérlı a 3. pontban megjelölt idıpontra 300 Ft+Áfa/hó bérleti díjat köteles 
fizetni a Bérbeadónak. A bérleti díj módosítására a Bérbeadó és a Bérlı közös 
megegyezése alapján kerülhet sor. 

 
8.  A bérlet közüzemi költséggel nem jár. 
 
9. A bérlı vállalja, hogy évente három települési rendezvényen – elızetes egyeztetés 
alapján – fellép, melyért térítést nem számít fel.  

 
10. A bérleti jogviszony, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv.-ben 
(Ptk.) biztosított felmondási okok alapján szüntethetı meg. 
 
11. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Kelt: Csákvár, 2011. ……………. 
 
 
             Katonáné dr. Venguszt Beatrix          Horváth Krisztián         
               Bérbeadó                          Bérlı” 
                                                                                     

 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezıt értesítse a képviselı-testület 
döntésérıl és a fenti bérleti szerzıdést kösse meg.  
 
Határidı:2011. február 28.  
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Felelıs:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 
9./ Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség modellpályázata 

                  (Elıterjesztés,  határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
        
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági javaslatról.   

 
 
 

 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, szakmailag támogatja a 
szándéknyilatkozat aláírását. Úgy véli azonban, hogy pénzügyi szempontból is szükséges lenne 
áttekinteni a „Szándéknyilatkozatot”, ezért javasolja a napirendrıl történı levételét. A Pénzügyi 
és Jogi Bizottság véleményének ismeretében a késıbbiekben hozzon döntést a testület.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:   
A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem tárgyalta a napirendi pontot. Az idei évben  egy jelképes 
összegrıl lenne szó, melyet egy Energia Megtakarítási Pénzügyi Alapba különítenének el. A  
következı évben azonban kötelezettséget vállalna az önkormányzat az összes intézmény 
rezsiköltsége 10 %-ának a tartalékolására. Fenntartásaik voltak ez ügyben a Településfejlesztési 
Bizottsági ülésén jelenlévıknek, ezért az a javaslata, hogy körültekintıen   kellene eljárnia a 
képviselı-testületnek a döntés elıtt, ezért a következı testületi ülésre pontosabb információt 
szeretnének kérni.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Támogatja a javaslatot, mely szerint a képviselı-testület napolja el egy rendkívüli ülésre a 
napirend megtárgyalását, illetve a döntéshozatalt, mivel a határidı igen szoros. 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban hozzon döntést.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
47/2011. (II.17.) számú határozata 

a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség modellpályázata napirend elnapolásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség modellpályázata címő napirendi pont tárgyalását leveszi a 
napirendrıl. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy  a következı képviselı-testületi ülésre a döntés meghozatala 
érdekében ismét tőzze napirendre. 
 
Határidı: 2011. március 7-i rendkívüli ülés 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

10./ Csatornabekötés Fólia-Trade Kft-vel  -Széchenyi u. 8.- 
                   (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfjelesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csillag Tibor  Településfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és az elıterjesztés mellékletét 
képezı határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében megvalósuló beruházás 
részeként  fog megoldódni a szennyvízrendszerre a rákötés, ezért a FÓLIA TRADE KFT 
kérelmének elutasítását javasolja.    
Kérte a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság javaslatának megfelelıen 
hozzon döntést.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
48/2011. (II.17.) számú határozata 

a FÓLIA-TRADE szennyvízcsatorna-bekötésérıl 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a FÓLIA-TRADE Kft 
szennyvízcsatorna-hálózat önkormányzattal közös kiépítésére irányuló kérelmét  elutasítja. 
 
A Széchenyi u. 8. szám alatti ingatlanon kialakítandó hulladékudvar megvalósításának 
egyik feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen kommunális csatornarákötéssel, a rákötés a 
társulás költségén megvalósítható. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a Folia-Trade Kft.-t értesítse a képviselı-testület  döntésérıl. 
 
Határidı: Értesítésre: 2011. február 28., egyebekben folyamatos 
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 11./ Közvilágítási lámpák elhelyezése 
                   (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 bizottság javaslatáról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Volt egy elızetes 
bejárás, amelynek során megvizsgálták  a lámpák elhelyezésének indokoltságát, esetleges 
áthelyezésének lehetıségeit, melyet az elıterjesztés részletesen tartalmaz. A pontos 
költségek még nem ismeretesek.  
A bizottsági ülésen szó volt arról is, hogy az elhelyezni  kért  közvilágítási lámpatesteket igénylık 
finanszírozzák meg.   Ismertette a határozati javaslatot.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester: 
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A határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. Megkérdezte, hogy a  Rákóczi utca végén lévı 
magáningatlan udvarából miért nem kerül áthelyezésre a lámpatest a gyógyintézet hátsó 
bejáratához, vagy annak területére. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
Felvetıdött az ülésen ez a kérdés is, hogy  magántelken van a közvilágítási lámpatest. A 
bizottsági ülésen arról volt szó, hogy  a késıbbiekben  megvizsgálják az ügyet és az esetleges 
áthelyezésre javaslatot tesznek.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért  a bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
49/2011. (II.17.) számú határozata 

a közvilágítási lámpatestek elhelyezésérıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Közvilágítási lámpák 
elhelyezésével kapcsolatban az alábbiak szerint döntött:   
 
 - az Ady E. u. elején lévı 1 db plusz lámpatest kerüljön áthelyezésre az Úttörı térre; 
 - a Vöröskapu utca végén, és a Haraszt utcában lévı lámpatestek az Esterházy  
               Móric közbe kerüljenek áthelyezésre. 
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a közvilágítási lámpatestek  
áthelyezésének költségérıl kérjen árajánlatot.  
 
Határidı: árajánlatok  kérésére: 2011. február 28., Egyebekben: folyamatos 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  
 

12./ Szent István u 1/5 lakás felújítása 
                   (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
Az árajánlatok kérése  egységes mőszaki tartalommal megtörtént. A bizottsági ülésen  bontották 
fel a zárt borítékban érkezett ajánlatokat. A beérkezett árajánlatok alapján a kımőves munkák 
elvégzésével 406.175.- Ft összegben  a Pik-Pak Bau Kft.-t javasolja megbízni a bizottság. A  
gépészeti munkák elvégzése érdekében pedig Faddi Vilmos vállalkozóval javasolja megkötni a 
vállalkozási szerzıdést az árajánlatban szereplı 187.650.- Ft vállalási áron.  
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a késıbbiekben az önkormányzat szabályozza a tulajdonában 
lévı lakások és helyiségek esetében a kaució intézményét.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A javaslatot támogatandónak tartja, ki kell dolgozni a késıbbiekben a kaució bevezetésére 
vonatkozó szabályzást. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselı-
testületet, hogy hozzon döntést a bizottság javaslatáról.  
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A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
50/2011. (II.17.) számú határozata 

a Szent István u. 1/5 számú lakás felújításáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Csákvár, 
Szent István u. 1/5 szám alatti lakás felújításával kapcsolatban az alábbi döntést hozta:  
 
A  kımőves munkák elvégzésével a Pik-Pak Bau Kft-t bízza meg az árajánlatában szereplı 
406.175.- Ft bruttó vállalási áron. 
A gépészeti munkák elvégzésével Faddi Vilmos vállalkozóval köt vállalkozói szerzıdést az 
árajánlatban szereplı 187.650.- Ft vállalási áron.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy az elvégzendı munkákra a 2011. évi költségvetésében a 
felhalmozási tartalék terhére történı  fedezet biztosítása érdekében a szükséges intézkedést 
tegye meg, a  vállalkozókkal kösse meg  az alábbi vállalkozási szerzıdést: 
 
Határidı: 2011. május 31.  
Felelıs:    Katonáné dr. Vengusz Beatrix polgármester 
                  Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı 
 
 
13./ Egyebek 
 
 13/1  Érdekegyeztetı Fórum tagjainak megválasztása  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A költségvetés tárgyalása elıtt  a dolgozókat érintı kérdések megvitatása érdekében össze kell 
hívni az Érdekegyeztetı Fórumot, melynek az önkormányzat részérıl delegált tagjait meg kell 
választani minden önkormányzati ciklusban. Amennyiben a képviselı-testület egyetért a 
javaslattal, úgy  dr. Szeredi Péter képviselıt és személyét, mint polgármestert javasolja 
megválasztani. 
Az intézmények részérıl a szakszervezeti képviselık vesznek részt az Érdekegyeztetı Fórumon, 
valamint az intézmények vezetıi.  
A maga részérıl szívesen vállalja a részvétel, amennyiben a képviselı-testület megválasztja.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
A jelöléssel egyetértett.  
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért kérte a képviselı-testület tagjait, hogy az 
Érdekegyeztetı Fórum tagjainak választásáról  külön-külön szavazzanak.  
 
Az ülés további vezetését, illetve a határozathozatallal kapcsolatos szavazás lebonyolítására 
felkérte  dr. Nagy István alpolgármestert, -mivel személyesen érintett. 
 
dr. Nagy István alpolgármester:  
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester Érdekegyeztetı Fórum tagjaként történı 
megválasztására irányuló javaslatot bocsátotta szavazásra.  
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A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „tartózkodás” mellett, 
ellenszavazat nélkül  az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
51/2011. (II.17.) számú határozata 

az Érdekegyeztetı Fórum tagjának megválasztásáról 
   
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Érdekegyeztetı Fórum 
tagjának Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármestert megválasztotta.  
 
 
dr. Nagy István alpolgármester:  
dr. Szeredi Péter képviselı Érdekegyeztetı Fórum tagjaként történı megválasztására irányuló 
javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 8 (nyolc) „igen”  szavazattal,  1 (egy) „tartózkodás” mellett, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
52/2011. (II.17.) számú határozata 

az Érdekegyeztetı Fórum tagjának megválasztásáról 
   
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Érdekegyeztetı Fórum 
tagjának dr. Szeredi Péter képviselı-testületi tagot megválasztotta.  
 
 
 13/2. Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 
                      (Fejér Megyei Kormányhivatal levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A  Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzat jogszabálysértı 
mőködése miatt. Felkérte a Jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a felhívásban 
foglaltakról. 
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Ismertette a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét, mely a képviselı-testületi 
ülések jegyzıkönyveinek késedelmes felterjesztésére irányul.  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az írásbeli törvényességi felhívást 30 napon beül, illetve 
a következı képviselı-testületi ülésen elı kell terjeszteni.  Tájékoztatta a képviselı-testület 
tagjait, hogy a törvényességi felhívásban leírtak konkrét tényeken alapulnak. 
Felkérte a jegyzıkönyv hitelesítıket az együttmőködésre annak érdekében, hogy a rendelkezésre 
álló határidın belül a jegyzıkönyveket késedelem nélkül megküldhessék  a törvényességi 
felügyeletet ellátó Fejér Megyei Kormányhivatalnak.  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal értsen egyet. A 
képviselı-testület hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a törvényességi felhívásban 
foglaltakat megismerte és felhívja a  jegyzıt, hogy a továbbiakban gondoskodjon  a 
jegyzıkönyvek határidıben történı felterjesztésérıl.  
Reményei szerint a jövıben határidı csúszás nem lesz.  
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:  
A határozat mellett a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételére született 
határozat mellett küldjenek el egy javaslatot is arra vonatkozóan, hogy a jegyzıkönyvek helyett 
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csak emlékeztetıt kellene készíteni, amely a  napirendet és a leglényegesebb 
hozzászólásokat, a  határozatokat, rendeleteket tartalmazza. Az emlékeztetıhöz csatolnák a 
hanganyagot. Megfontolásra ajánlja a javaslatát.      
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
Az ö tv. meghatározza, hogy  15 napon belül fel kell terjeszteni a képviselı-testület ülésérıl 
készült jegyzıkönyvet. A jelenlegi szabályozás nem ad lehetıséget hanganyag küldésére. A 
jövıben még inkább törekedni fognak arra, hogy a jegyzıkönyvek tartalma minél rövidebb, 
lényegre törıbb legyen.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az SzMSZ nem tartalmazza, hogy szó szerinti jegyzıkönyvet kell készíteni, csak a hozzászólás 
lényegét kell rögzíteni. A törvény  azt írja elı, hogy jegyzıkönyvet kell készíteni és megküldeni, 
hangfelvételrıl nem rendelkezik.  
Kérte a képviselı-testületet, hozzanak határozatot a törvényességi felhívásban foglaltak 
megismerésérıl.  
 
A képviselı-testület  9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
53/2011. (II.17.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi felhívásában foglaltakat megismerte, azzal egyetért.  
 
Felhívja a jegyzıt, hogy a jövıben gondoskodjon a jegyzıkönyvek határidıben történı 
megküldésérıl. A Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa a képviselı-testület 
határozatáról. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

13/3  Kistérségi mozgókönyvtár  
                      (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  ülésén kapott egy írásos anyagot, mely 
mozgókönyvtári szolgáltatás  igénylésére vonatkozik. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
saját könyvtárat mőködtet, így a mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételéhez nem kíván 
csatlakozni.  
Kérte a képviselı-testületet, hogy a javaslattal kapcsolatban  hozzon döntést.     
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
54/2011. (II.17.) számú határozata 
a mozgókönyvtári szolgáltatásról 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás által szervezett kistérségi mozgókönyvtári szolgálatban 
nem kíván részt venni . 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást a 
határozat megküldésével értesítse a képviselı-testület döntésérıl.  
Határáridı: azonnal 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
 
 
 13/4  Házasságkötı terem igénybevétele 
                      (Kérelmek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Két kérelem érkezett, mely szerint a házasságkötı termet szeretné  ingyenesen igénybe venni az 
érettségi vizsgák idejére a  Kun László Szakiskola 2011. május 2., 3., 4., 5.,  6., 11.,12. között, 
naponta  8.30-12 óráig.  
Madariné Molnár Tünde május 2-6 közötti idıszakban 12.30-tól  szeretné ingyenes használatba 
kapni a házasságkötı termet a „Születés Hete” országos rendezvény céljára. Úgy tudja, hogy a 
terem igénybevétele más rendezvényekkel nem ütközik.   
Mindkettı kérelem támogatandó, javasolja ingyenesen használatba adni kérelmezıknek a 
házasságkötı termet.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
Fel kellene hívni az igénylık figyelmét arra, hogy a terem berendezése mindegyik esemény 
rendezésénél más lehet.   
 
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı (védını):  
Tudomása szerint elıadásokat tartanak a „Születés Hete” rendezvényen.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
Javasolja a képviselı-testületnek  a házasságkötı terem ingyenes használatba adását a kérelmezık 
részére a kért idıpontokban.  
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon döntést a javaslattal kapcsolatban. Elsıként aq Kun 
László Középiskola és Szakiskola Csákvári Tagintézménye vezetıjének kérelmérıl történı 
döntést  bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
55/2011. (II.17.) számú határozata 

a házasságkötı terem térítésmentes igénybevételérıl (érettségi) 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a Kun László Középiskola és 
Szakiskola Csákvári Tagintézménye  kérésére érettségi vizsgák lebonyolítása céljából 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévı, Szabadság tér 9. szám alatti 
Házasságkötı termet 2011.  május 2., 3., 4., 5.,  6., 11.,12. napokon naponta  8.30-12 óráig.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezıt a testület döntésérıl értesítse.  
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Határidı: 2011. február 23. 
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A határozathozatalt követıen Madariné Molnár Tünde részére történı helyiség bérbe adására 
irányuló javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

56/2011. (II.17.) számú határozata 
a házasságkötı terem térítésmentes igénybevételérıl („Születés Napja”) 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a „Születés Hete” program 
lebonyolítása céljából térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a tulajdonában lévı, 
Szabadság tér 9. szám alatti Házasságkötı termet 2011.  május 2-6 közötti idıszakban 
napokon naponta  12 30 órától 20.00  óráig.  
Felkéri a rendezıket, hogy programjaik összeállításánál egyék figyelembe, hogy  a terem a 
délelıtti érettségi vizsgákhoz berendezett.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezıt a testület döntésérıl értesítse.  
 
Határidı: 2011. február 23. 
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
 

13/5 ECHO tv ajánlatáról tájékoztatás 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Munkahelyteremtés, vidékmentés,  település-lélekszám bıvítés témakörben . 20-30 mp-es 
filmet lehet beküldeni. az Echo tv. részére. 20 sugárzás  50.000 Ft+ ÁFA összegbe kerül. 
Véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem engedi meg.  
 
 13/6 SZMSZ módosítására irányuló javaslat 
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
Felvetette a képviselı-testületnek, hogy az irodavezetık  képviselı-testületi üléseken való állandó 
részvételétıl  tekintsen el a testület. Március végéig kell felülvizsgálni, illetve elkészíteni az 
önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, amely már nem tartalmazná, hogy az 
irodavezetık részvétele a képviselı-testületi üléseken kötelezı legyen. Véleménye szerint csak 
akkor kellene jelen lenniük az irodavezetıknek az üléseken, ha érintettek valamely napirend 
kapcsán. A bizottsági üléseken az Irodavezetık továbbra is részt vesznek, segítik a bizottság 
munkáját, megadják a szakmai segítséget. A költségvetés nem teszi lehetıvé, hogy szabadidı 
megváltást fizessen ki az önkormányzat a részükre. A feladatellátásban pedig  gondot okozna, ha  
a testületi üléseken eltöltött idıt szabadidıben kivennék.  Amennyiben a képviselı-testület 
támogatja a javaslatot, akkor az SZMSZ felülvizsgálata során figyelembe veszi.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı: 
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Támogatandónak tartja a jegyzı asszony javaslatát.  A szakmai vita történjen meg a 
bizottsági üléseken. A jegyzı minden ülésen  részt vesz, amennyiben a bizottságnak szakmai 
kérdése merül fel az ülést követıen azt jelezzék annak érdekében, hogy  a  testületi ülésekre 
felkészült lehessen.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
Szeretné, ha a jövıben az elıterjesztések csak a bizottsági véleményezések után kerülnének a 
képviselı-testület elé.  
 
 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy kérje fel a jegyzıt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
felülvizsgálata során az irodavezetıkkel kapcsolatos módosítást az ismertetett javaslatnak 
megfelelıen készítse elı.  
 
A képviselı-testület 9 (kilenc) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
57/2011. (II.17.) számú határozata 

az irodavezetık testületi ülésen való részvételérıl  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  takarékossági szempontokat 
figyelembe véve elfogadta azt a javaslatot,k hogy az irodavezetık ne vegyenek 
automatikusan részt a képviselı-testületi üléseken.  
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a tárgykört szabályozó SZMSZ módosítást ennek megfelelıen 
készítse elı.  
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs:  Tóth Jánosné jegyzı  
 
 

13/7 Széchenyi utcai tömbbelsıben tervezett bevásárló központról  
 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság tárgyalt a Széchenyi 
utcai  tömbbelsı területén tervezett  beruházási elképzelésrıl. Az ülésen jelen volt a beruházó és a 
tervezı is. Megismerték a látványtervet, melynek egyes részeit pontosítani javasolt a bizottság. A 
tervezı már meg is küldte a pontosított tervet.  
Javasolta, hogy a lakossági fórumra meg kellene hívni a településszabályozási terv készítıjét is. A 
bizottság javasolja, hogy a közvetlen érintett ingatlantulajdonosok a beruházás megkezdése elıtt 
kapjanak tájékoztatást.  Javasolja, hogy ık is ismerjék meg a látványtervet, melynek legjobb 
módja a lakossági  fórum, ahol a látványterveket is megismerhetnék az érdeklıdık, melyhez a 
technikai feltételt biztosítani kellene.. A lakossági fórum idıpontját beszéljék meg a mai ülésen.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
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Javasolja, hogy a  lakossági fórumon  összegezzék a javaslatot a kérelemmel 
kapcsolatban és a javaslatot terjesszék a képviselı-testület elé.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Március 7-én 16.30 órára javasolta meghirdetni a  lakossági fórumot  és ezt követıen  rendkívüli 
nyilvános, valamint zárt  ülés megtartására is sor  kerülhet. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Kérte a hivatal vezetését, hogy tájékozottságuk érdekében a szabályozási rendelet 
módosításával kapcsolatban az utóbbi idıben született határozatokat küldjék meg a 
képviselı-testületnek. 
 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Megkérdezte, hogy mik lesznek a nyilvános és zárt ülés fıbb napirendi pontjai? A 
lakossági fórum kezdetének idejét 16.30 órára javasolja meghirdetni.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy március 7-én rendkívüli ülés megtartása válik 
szükségessé. Ezen a napon  zárt ülés megtartására is sor kerül, melynek fıbb napirendi pontjai a 
Csákvár Jövıjéért Közalapítvány Kuratórium tagjának és a Felügyelı Bizottsági tagjának 
megválasztása, a szervezeti átvilágítás eredményét is ezen az ülésen tárgyalnák. 
A nyilvános ülés fıbb napirendi pontjai a Dallam AMI  szerzıdése, az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi költségvetésének módosítása, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 
modellpályázatának ismételt tárgyalása. 
 
 
 13/8 Iskolatej finanszírozásáról 
 
Dr. Szeredi Péter képviselı.  
A médiából szerzett információi szerint  úgy tájékozódott, hogy megváltozik az iskolatej 
finanszírozása 2011. március hó 1. napjától. Kérte a Jegyzı Asszonyt, hogy  érdeklıdjön 
ez ügyben.  Megkérdezte, hogy a gyümölcs akció kiterjed- e az óvodásokra és a felsı 
tagozatos tanulókra  vonatkozik-e a gyümölcsakció.  
 
 
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:  
Az iskolatejet szállító cég köti a minisztériummal a szerzıdést. Az iskola van amikor 
gyümölcs helyett ivólevet kap. Nincs információja arra vonatkozóan, hogyan változik az 
iskolatej finanszírozása. 
 
 
 13/9. Vagyonnyilatkozatok leadásáról 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy minden képviselı határidıben leadta a 
vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozatokba továbbra is betekinthetnek az állampolgárok.  
 
 
 13/10 Egyéb bejelentések:  
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen megvitatták a MULTICASH Követeléskezelı Iroda 
ajánlatát a követeléseink  behajtásával kapcsolatosan. A követelés kezelı igazgatja 
személyesen adta elı elképzelését, hogy önkormányzatunknál miként lehet egy külsı 
vállalkozással az adóhátralék befizetésére ösztönözni az adózókat. A Pénzügyi Bizottság 
javasolta, hogy a Jegyzı Asszony kérjen állásfoglalást a kormányhivataltól, illetve a 
Nemzeti Adó és Vámhivataltól, hogy az önkormányzat megbízhat- e egy külsı 
vállalkozót az adóbehajtással kapcsolatos feladatokkal, mi ennek a jogi háttere? 
Kéri a hivatalvezetést, hogy a decemberi és a februári bérjegyzékek összehasonlítását 
végezzék el, amennyiben az illetmények csökkentek az idei évben úgy azt írásban jelezni 
javasolja az Országgyőlési képviselınek.  
Megkérdezte, hogy a Hivatalnál, illetve az intézményeknél hogyan alakultak január 1 
után a fizetések.   
 
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:  
Január 1-i állapot szerint  minden kolléga megkapta a kompenzációt. 
 
Faddi Péterné óvoda vezetı:  
A kompenzáció miatt nem lett senkinek kevesebb a fizetése, nem jelezték a kollégák.  
 
Györök Tamás  ügyvezetı:  
A Nonprofit Kft alkalmazottainál egy fınek lett kevesebb a bére.  
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Nincs tudomása arról, hogy valakinek kevesebb lett a fizetése.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester: 
Több alkalommal részt vett bizottsági üléseken, ahol az a tapasztalat, hogy az üléseken a 
határozathozatalokra nem minden esetben  fektetnek kellı hangsúlyt. Véleménye szerint 
sarkalatosabban kellene eljárni a napirend lezárása során. Van amikor lezáratlan egy-egy 
napirend. A Szabadság tér 11. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı üzlethelyiség –
korábban Benke Ede bérelte- hónapok óta üresen áll. Javasolja, hogy a hasznosításáról tárgyaljon 
az illetékes bizottság.  
 
Javasolja, hogy a jövıben a Március 15-i  Nemzeti Ünnepséget a napjára vagy az elıestéjére 
szervezzék meg.  Nem tartja jónak, hogy március 11-én ünneplik az idei évben a március 15-ét.  
Mi az oka, hogy ennyivel korábbra tették az ünnepség idejét? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Benke Ede féle üzlethelyiség hasznosításáról szóló napirendet a március 31-i ülésre tervezi a 
képviselı-testület elé terjeszteni.   
A március 15.-i ünnepséget az iskola szervezi az 5. osztályosok vesznek részt  négy napos 
hétvége lévén a szülık többsége jelezte, hogy  elutaznak, községbıl és szeretnék ha elıbb kerülne 
megtartásra a mősor, mert szeretnének jelen lenni.  Választani kellett, hogy a  régi gyakorlatot 
folytatják- e, vagy figyelembe veszik a kérést annak érdekében, hogy  minél többen vehessenek 
részt az ünnepségen. Ezért lesz március 11-én.   
 
Sznolkáné Bene Ibolya rendezvényszervezı:  
Hétfın és kedden nincs tanítás, ezért az igazgató asszony is  praktikusabbnak tartotta, ha 11-én  
lesz megtartva az ünnepség.  
 



 27
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:  
Kéri, hogy az Alpolgármester úr is fogadja el, hogy az  ünnepély  megtartásánál a gyermekek 
szempontjait figyelembe vették. A korábbi idıszakban , nem volt olyan eset, hogy néhány nappal 
elıbb történt volna az ünnepség megtartása.  
Állandó probléma volt az  elızı években az is, hogy az egyházak istentiszteletet tartottak közel 
azonos idıpontban és az ünnepség kezdését  az  istentiszteletek befejezéséhez kellett  igazítani.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az ünnepség a Hírmondóban már meg van hirdetve. 
 
 
 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Kérte, hogy a jövıben a képviselı-testületet a közzététel elıtt tájékoztassa a polgármester asszony 
a tervezett idıpontról, a szónok személyérıl. Ne kész helyzet elıtt álljon a képviselı-testület. 
Elfogadja, hogy nem szokványos a 4 napos  ünnep.  Nem él módosítással, mivel közzétették az 
idıpontot.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármestere:  
A késıbbiekre vonatkozóan elmondta, hogy mielıtt véglegesítik az ünnepségek idıpontját, 
tájékoztatással él a képviselı-testület felé.  
  
Setét Vilmos képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Rendészeti Kerekasztal a napokban tartotta ülését, 
amelynek keretében megszervezték,  hogy március 2-án Etyeken lehetıség nyílik az érdeklıdık 
számára  térfigyelı kamerarendszer megtekintésére. A közelmúltban történt események is azt 
igazolják, hogy aktuális lenne településünkön is kiépíteni.  
 
Tóth Árpádné MSZP képviselıje:  
Köszönetét fejezte ki az ATV által Csákvárról sugárzott mősor összeállításáért.  Pozitív 
visszajelzések érkeztek hozzá a mősorral kapcsolatban. Többen gratuláltak.  Külön köszönetét 
fejezte ki a Múzeum Baráti Kör nevében, hogy az adást elsıként a múzeummal nyitották.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A maga részérıl minden  mővészt, kórust felkínált lehetıségnek, akik közül a szerkesztık 
választották ki, hogy kik legyenek adásban. Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy március 
7-re  rendkívüli nyilvános és zárt ülést hív össze. A részvételt megköszönte és a képviselı-
testületi ülést 19 órakor berekesztette.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
polgármester        jegyzı 
 
 
 
 
Dornyiné Eigner Ágnes       Setét Vilmos 
jegyzıkönyv hitelesítı       jegyzıkönyv hitelesítı  
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