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J e g y z ı k ö n y v  

 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. október 27-én megtartott 
nyilvános ülésérıl  
 
Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix   polgármester  
   dr. Nagy István    alpolgármester 
   Dornyiné Eigner Ágnes   képviselı /késıbb érkezett/ 
   Jankyné Kıvári Csilla    képviselı 
   Setét Vilmos     képviselı 
   dr. Szeredi Péter    képviselı 
 
Távol:    Mészáros Tamás    alpolgármester 
   Bokodi Szabolcs    képviselı  
   Csillag Tibor     képviselı 
 
Jelenlévı meghívottak:  
   Tóth Jánosné     jegyzı  
   Nagyné John Ágnes    önkormányzati irodavezetı  
   Lönhárd Vilmosné    intézményvezetı 

  Faddi Péterné     intézményvezetı  
  Knausz Imre     intézményvezetı 
  Illés Szabolcs    VértesMúzeum Baráti Köre Egy. Eln. 
  Bederna Péter     CBA üzemeltetıje  
  Horváth András   Országgyőlési képviselı 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Köszöntötte a nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat. Külön tisztelettel köszöntötte 
Horváth András Országgyőlési képviselıt  és  Bederna Pétert az épülı CBA áruház üzemeltetıjét.  
Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 5 fı képviselı-testületi tag jelen 
van.  
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal a módosítással, hogy napirend 
elıtt felkéri Bederna Pétert az épülı CBA áruház üzemeltetıjét, hogy adjon tájékoztatást a képviselı-
testületnek, ezt követıen pedig Horváth András országgyőlési képviselıt kéri fel tájékoztatásra. 
A napirendi pontok sorrendjének módosítására az alábbi javaslatot teszi: 1./ napirendi pontként 
tárgyalja a képviselı-testület a meghívó szerinti 13. „A Kastélyparkban lévı orosz emlékmő 
helyreállítása” 2./ napirendként a meghívóban  a 16. „Tájékoztató a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület tevékenységérıl” napirendi pontokat.  
Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont 
felvételére javaslat nem hangzott el.  
Jegyzıkönyv hitelesítınek  Jankyné Kıvári Csilla és Setét Vilmos képviselıtestületi tagokat javasolja.  
Mivel új napirend felvételére javaslat nem hangzott el, ezért a meghívóban kiadott napirendi pontokat  
a tárgyalásuk sorrendjére irányuló módosítással, valamint a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 
együtt szavazásra bocsátja. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott 
napirendi pontokat a sorrendjük tárgyalására irányuló módosítással elfogadja, Jankyné Kıvári Csilla 
és Setét Vilmos képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.   
 
Napirend elıtt: 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkéri Bederna  Pétert a Csákváron épülı CBA áruház üzemeltetıjét, hogy tájékoztassa a 
képviselıtestületet az áruház mőködtetésével, az alkalmazotti létszámmal, az árubeszerzéssel 
kapcsolatban.  
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Megkérdezte, hogy elképzelhetı- e, hogy a csákvári pékségben készült termékeket árusítanák az 
áruházban? 
 
Bederna Péter CBA áruház üzemeltetıje:  
Elmondta, hogy terveik szerint és a munkák  jelenlegi állása szerint  december elsı felében meg fog 
nyílni a CBA áruház a településen.  
Csákvári munkaerı alkalmazásában gondolkodnak.  Az alkalmazotti létszám felvétele november 
közepén kezdıdik el.  
A beszállítókkal kapcsolatos felvétésre elmondta, ha olyan megfelelı terményt, terméket tudnak 
biztosítani a helyi vállalkozások, akkor elképzelhetı, hogy velük kötnek szerzıdést.  
Több csákvári  vállalkozónak lehetısége nyílik arra, hogy zöldség,- gyümölcs, baromfi stb. részleget 
vegyen bérbe az üzleten belül. A csákvári pékségtıl történı árubeszerzést is lehetségesnek tartja, ezzel 
kapcsolatban meg fogják keresni a pékséget. Saját árukészletben kívánnak forgalmazni. Az 
alkalmazotti létszám tekintetében nyitáskor 17-25 fıvel számolnak. Nyitva tartást  a hét minden 
napján reggel fél 7-tıl este 7 vagy 8 óráig tervezik.  
Elmondta, hogy megjelenik a nyíló áruházról egy szórólap, melyben kihangsúlyozzák,  hogy 
megvalósulás érdekében  az önkormányzat nagy segítséget nyújtott.  
 
Dornyiné Eigener Ágnes  képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Dr. Szeredi Péter:  
Az elmúlt testületi ülésen a kivitelezı részérıl kapott tájékoztatás szerint  egységes lesz az üzletben az 
eladó tér. Megkérdezte, hogy mőszaki cikkeket kívánnak-e forgalmazni? 
Megkérdezte, hogy helyi vállalkozók jelentkeztek- e az üzleten belüli hely bérlésére? 
 
Bederna Péter CBA áruház üzemeltetıje: 
Napi használatú mőszaki cikk forgalmazását tervezik mint pld. kenyérpirító, kávéfızı, szendvicssütı 
stb. Minél nagyobb választékkal igyekeznek indulni, a helyi lakossági igényeknek megfelelıen a 
legjobbat szeretnék nyújtani.  
Még nem jelentkeztek helyi vállalkozók az üzleten belüli területek bérlésére.   
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Javasolja, hogy a vállalkozók tájékoztatása érdekében tegyék fel a tájékoztatót a honlapra.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy lehetséges-e Mister Minit szolgáltatás bevezetése?  Úgy véli érdemes volna  
ruhatisztító, cipıjavító  szolgáltatást is életre hívni.  
 
Bederna Péter CBA áruház üzemeltetıje: 
Úgy tudja, hogy a Mister Minit szolgáltatás esetében meghatározó a lakosságszám. Utána fog járni, 
hogy bevezethetı- e az említett szolgáltatás.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Tudomása szerint már vannak olyan áruházak is, ahol az áruház katalógusából lehet kiválasztani a 
mőszaki cikkeket.  
 
Bederna Péter CBA áruház üzemeltetıje:  
Nem zárkóznak el a mőszaki cikkek árusításától, ha erre igény, illetve megrendelés van. Vannak 
beszállítóik akik, honlapot is üzemeltetnek. Ígéretet tett arra, hogy nyitáskor lesz mőszaki cikk az 
áruházban, aztán a késıbbiekben meglátják.  
Megköszönte a polgármester asszony és a képviselıtestület segítségét, a pozitív hozzáállást, ahhoz, 
hogy az üzlet megépülhet a településen.   
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Megköszönte Bederna Péter tájékoztatóját, illetve a kérdésekre, felvetésekre adott válaszait. Felkérte 
Horváth András Országgyőlési képviselı urat, hogy tájékoztassa a jelenlévıket az országgyőlésben 
végzett munkájáról, a törvényalkotásokkal kapcsolatos fontosabb dolgokról. 
 
Horváth András országgyőlési képviselı:   
Köszöntötte a jelenlévıket. Megköszönte, hogy az ülésre meghívást kapott és lehetısége van a 
testületet tájékoztatni.  
Elmondta, hogy az elmúlt idıszakban nagyon sok törvényt hozott az Országgyőlés. Januártól júniusig 
1219 szer szavaztak a képviselık. A legjelentısebbeket említette,mint az energia,nyugdíj, sport és a 
költségvetésekrıl szóló törvények, ezek közül néhányat részletesebben ismertetett. Döntés született a 
Kossuth tér rekonstruciójáról.  Elmondta, hogy az MSZP Országgyőlési képviselıcsoportjához 
tartozik, a Fejér megyei listáról került be. Eddig 26 alkalommal szólt hozzá önálló indítványával az 
országgyőlés ülésein, és 29 közös indítványt terjesztett elı. A Sport és Turisztikai Bizottság tagjaként 
is kifejti tevékenységét.  Az idei évben nagyon feszített a munka, sok törvényt kell még megalkotni, 
mert a kormány elmaradt a törvényalkotással. Jelenleg az ıszi ülésszak van, amelynek a fı témái a  
Munka törvénykönyve. Ez a törvénytervezet tegnap került benyújtásra, még nem ismeri a beterjesztett 
változatot. Az eddig megismert anyagokból véleménye szerint is egyértelmő, hogy a  munkavállalók 
érdekeit kevésbé védi, mint az eddigi. A túlórák kifizetésével szőkmarkúan bánik. A munkavállalók 
érdekvédelmi szervezeteit nehéz helyzetbe hozza,  kiszorítja a munkavilágából. Nem helyes, mert  az 
ország felemelkedése elırejutása a kétkezi emberek munkájából ered. İk termelik meg az ország 
bevételeit, illetve a belsı fogyasztást is segítik.  
Az országgyőlés honlapján megtalálható már az önkormányzati törvény tervezete, amely komoly 
vitákat vált ki az ellenzékiekkel, de a kormánypárton belül is. Nem értenek egyet az önkormányzati  
vezetık a beterjesztett javaslattal.  Fontos napirend még az adó és a 2012. évi költségvetés tárgyalása.  
Jelenleg ezen törvények általános vitája folyik.  
Úgy véli, hogy a 2012. évi költségvetési törvény, az adóról szóló törvény tervezete általuk 
elfogadhatatlannak tartott tervezetekként kerültek benyújtásra. Adó törvényben további nagyon súlyos 
megszorítások lesznek, melynek az egyik fı vesztese a kis és középvállalkozói réteg, ami a magyar 
foglalkoztatottak 2/3-át adja. A 27 %-os szociális adó a tervek szerint a nyugdíjjárulékot váltja fel, ami 
nem teremt táppénz jogosultságot, sem munkanélküli járadékhoz való jogosultságot. Véleménye 
szerint ezt nem lehetne a munkavállalóktól elvenni.  
Közösségi közlekedési adóteher is bevezetésre kerülne.  Munkát terhelı járulék 1 %-al emelkedik. A 
munkaadók jó részére a tervezett változtatások nagy terheket rónak, szinte kitermelhetetlen.  Arról volt 
korábban szó, hogy kompenzációt nyújt az állam a bérterhek növekedésére, ez azonban  nem került a 
„ház” elé beterjesztésre.  Fogyasztási adó emelése a lakosságot is sújtja. A 2 %-os áfa és az 
üzemanyagárak emelése nem igazolható okból történik. Gázolaj 16 Ft/liter fogyasztási adó terheli 
november. 1-tıl. A költségvetésben tekintetében az önkormányzatok lehetetlen helyzetbe kerülnek.  
Az oktatási feladatok ellátására kevesebb pénz jut. Elızetes számítások szerint 8.000.000 
pedagógusnak fog megszőnni  a jogviszonya, mert 2013-ig 600 kisiskolát zárnak be. Az 
önkormányzatokra bízzák a helyi adók kivetését, beszedését. Az önkormányzatoknak a 
költségvetésben  1140 milliárd Ft-ot biztosít a 1173 milliárdhoz képest. 120 milliárdot nem kapják 
meg, amelyet megígértek korábban.   
Megszőnik az SZJA lakosságarányos mértékének   40 %-os önkormányzathoz történı hozzárendelése. 
Jelentıs létszámleépítésre lehet számítani az önkormányzatoknál is. Jelentıs több a település 
eladósodása, ezzel nem foglalkozik a központi költségvetés tervezete.  Csökkentik az önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe került települések részére juttatott forrást is 8 milliárd Ft-tal.  Ez az 
önkormányzatok mozgásterét jelentısen szőkíti. Ingyenes átadási rendszerbe átadják a Magyar 
Államnak a Fejér megyei Szent György Kórházat és a megyei fenntartású oktatási intézményeket is.  
Elviszik a forrást is, arról nincs információja, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház  mőködése 
hogyan lesz finanszírozva. Helyteleníti, hogy a megyei vagyon úgy kerül átadásra, hogy nem történt 
értékbecslés. Az átadás a mőködéshez és a fenntartáshoz szükséges összes részintézménnyel együtt 
történik, amelynek részét képezi a balatoni üdülı is, mely a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdona, de 
még vannak más vagyontárgyak is, amely értéke jóval több. 
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A megyei önkormányzatok  új területfejlesztési feladatokat kapnak. A helyi iparőzési adó elvonásával 
lehetne esetleg megteremteni a forrást, más forrást nem lát, mely az önkormányzatok hosszú távú 
fejlıdését, mőködését  biztosítani tudná.  
A Fejér Megyei Kormányhivatal mellett Járási Kormányhivatalok létrejöttét tervezi a Kormány. 
Tervezi a kormány, hogy minden településen annyi gépkocsi parkoló helyet kell létrehozni, ahány 
gépkocsi van a településen. Véleménye szerint ez lehetetlen, mert nincs a megvalósításhoz elegendı 
forrás és  hely sem a településeken. A Kormány szorgalmazza, hogy minden településen legyen 
filmszínház és színház. Kötelezıvé tenné az  iskolai egészségügyi alapellátást. Hogyan oldaná meg 
kérdés, ugyanis az iskolákat államosítanák. A feladatellátást pedig meghagynák az 
önkormányzatoknak. Mentelmi ügyekkel, a MÁV gazdálkodásával is foglalkozott az utóbbi idıben az 
országgyőlés.  
Kérte a jelenlévıket, ha kérdésük, észrevételük van mondják el, szívesen  válaszol. 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte a Képviselı úrtól, hogy véleménye szerint a gázolaj ár emelésének nem lehet-e oka a 
gazdasági válság? Mi a véleménye a Kossuth tér átalakításáról, támogatta-e az elképzelést? 
Az új nyugdíjtörvény megszőnteti- e a nık 40 év  szolgálati idı utáni nyugdíjba vonulásának 
lehetıségét? 
 
Horváth András országgyőlési képviselı:  
Indokolatlan a gázolaj ár emelése, mert a világpiacon sem változott az ár az utóbbi idıben. . A MOHL 
is saját finomításban végzi a termék elıállítást. A deviza árfolyamok változása sem indokolja az 
emelést. Ft- euróval szembeni értéke az elmúlt 2-3 hétben  stabilnak mondható.  Fogy adó és az áfa a 
gázolaj esetében  nagyobb, mint a motorbenzinnél.  
A Kossuth tér átalakítását, -melyet már az elızı kormány is javasolt-  támogatta, jónak tartja. İ maga 
is javasolta, hogy a tér alá építsenek  mélygarázst és egy látogató központot.   
Azzal nem ért egyet, hogy más szobrok legyenek a téren elhelyezve, a jelenleg ott lévıknek kellene a 
késıbbiekben is a téren maradni.   
Nincs tudomása arról, hogy a nık  40 éves szolgálati idı betöltéséhez kötött nyugdíjba vonulás 
lehetıségét a kormány megszőntetné.  A nyugdíjtörvény változások a nyugdíjkorhatárral, az 
árvaellátás, özvegyi nyugdíj, korengedményes nyugdíjjal kapcsolatosak. A felsorolt ellátás szociális 
ellátás lenne a jövıben.  Az  57 év feletti,  nyugdíjkorhatárt el nem ért nyugdíjasok esetében a nyugdíj 
összege nem változna addig, amíg a nyugdíjkorhatárt el nem éri, ha elérte, akkor átnevezik az ellátást. 
A nyugdíjtörvény változtatással kapcsolatban kész javaslatok még nincsenek.  
Véleménye szerint az lenne a jó, ha a többkulcsos adórendszert visszaállítanák, mert a jelenlegi 
adótörvény tervezet szerint a „gazdagok járnak jól”. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Adózással kapcsolatos elképzeléseket nem tartja jónak. Az ebadó bevezetése után egyre több kóbor 
kutya lenne. Lakásadó vagyon érték alapján van, a  kormány „átkeni”  az önkormányzatokra.  
Mennyire lehet terv szintjén  komolyan venni az elhangzott információkat.  
Az oktatási törvény tervezetben foglaltakkal nem ért egyet. A mai iskolai idegen nyelvoktatás során 
megszerzett tudás nem elegendı középfokú nyelvvizsga letételére, ha a szülık nem tudják 
finanszírozni a „pótórákat”. A gyermekek középfokú nyelvvizsga hiányában nem nyerhetnek felvételt 
felsıfokú tanintézményekbe.  
 
Horváth András országgyőlési képviselı: 
A gépjármőadó, iparőzési adó módosulni fog. A helyi adónál azokon a településeken, ahol nem volt 
ingatlanadó, bevezették a vállalkozások által  mőködtetett épületekben az  ingatlan adót.  Be kellett 
vallani, milyen lakóingatlannal rendelkezik.  Teljes ingatlanadó vagyonadó bevezetését szorgalmazza 
a kormány az önkormányzatok felé. A kormány azt mondja, hogy az önkormányzatok  vessenek ki 
adót, ezzel növelve bevételeiket. Csökkentenék az önkormányzatok támogatását, ösztönözve arra, 
hogy vizsgálják felül milyen önként vállalt feladatot látnak el.  
Oktatási törvény átalakítása nem teszi lehetıvé, hogy a „szegény családok gyermeke” felsıoktatási 
intézményben diplomát szerezhessen.  Ma is követelmény, hogy felsıoktatásban diplomát úgy kaphat 
meg, hogy ha rendelkezik nyelvvizsgával.  
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Egyenlı esélyeket kellene biztosítani az oktatás területén a gazdag és szegély gyermekek számára 
egyaránt. Az államnak kötelessége biztosítani az oktatást. 
Végezetül egy parlamenti  látogatásra hívja a képviselıtestületet, illetve az érdeklıdıket, akik 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester asszonynál jelentkezhetnek. Elmondta, hogy parlamenti 
látogatás esetén az iskolások esetében ingyen van a vonatjegy. Szívesen körbekalauzolja az 
érdeklıdıket a parlamentbe.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megköszönte Horváth András tájékoztatóját, illetve a testületi ülésen való részvételét. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ A Kastélyparkban lévı orosz emlékmő helyreállítása 
     (Elıterjesztés, határozati javaslata jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság.  
Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetértett, javasolja a képviselıtestületnek elfogadásra. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, 
javasolja a képviselıtestületnek elfogadásra. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
354/2011. (X. 27.) határozata 

az orosz emlékmő helyreállításáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kastélypark 
területén álló szovjet emlékmő helyreállításával kapcsolatos tájékoztatót. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület tevékenységérıl 
     (Tájékoztató, határozati javaslat a jegyzıkönyvmellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. Felkérte Jankyné Kıvári Csilla 
bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság állásfoglalásáról. Ezt követıen kéri Illés 
Szabolcsot az Egyesület elnökét, hogy ha szóbeli kiegészítése van a tájékozatóval kapcsolatban akkor 
tegye meg. 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke: 
A Humán Erıforrások Bizottság 3 igen szavazattal a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja. Felkéri az Egyesület 
elnökét, hogy a következı bizottsági ülésre adjon tájékoztatást arról, hogy az elmúlt évben hány 
látogatója volt a Vértes Múzeumnak.  
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Illés Szabolcs  Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnöke: 
Elmondta, hogy ebben az évben április 1-tıl szeptember 30-ig nyitva tartott a múzeum hét közben is, 
mivel a közmunkaprogramban résztvevı foglalkoztatottak májustól folyamatosan a múzeumban lettek 
foglalkoztatva.  A látogatottságról pontos adat nem áll rendelkezésére, mert többen a belépıjegyek 
vásárlása helyett inkább a múzeumban elhelyezett győjtıedénybe tették „adományaikat”.   
 

Setét Vilmos képviselı:  
Gratulál az Egyesület elnökének, Illés Szabolcsnak és rajta keresztül az egyesület minden  tagjának az 
eltelt idıszakban végzett munkájához.  
 
Illés Szabolcs Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnöke:  
A következı évben riasztóval szeretnék ellátni a múzeum épületét, mert a Szent István múzeum csak 
akkor adja ki a múzeumi tárgyakat múzeumunknak, ha az épület a biztonsági feltételeknek megfelel.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az önkormányzat a 2012. évi  költségvetésébe betervezik a riasztórendszer kiépítéséhez szükséges 
összeget.  
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
355/2011. (X. 27.) határozata 

a Vértes Múzeum Baráti Köre tevékenységérıl szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület tevékenységérıl szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe a Vértes Múzeum 
épületének riasztórendszerrel történı ellátásához szükséges fedezet betervezésérıl gondoskodjon.  
  
Határidı: azonnal, tervezésre 2012. február 15.  
Felelıs:   polgármester 
 
3./ A 2011. szeptember 29-i zárt ülésen hozott határozatokról. Jelentés a két ülés között végzett 
munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatja a képviselıtestületet a két ülés között az átruházott hatáskörben végzett munkáról, 
valamint a szeptember 29-i zárt ülésen hozott határozatokról. Felkérte Jankyné Kıvári Csilla 
Bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet az átruházott bizottsági hatáskörben hozott 
határozatokról.  
  
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:  
Tájékoztatta a képviselıtestületet a két ülés között átruházott bizottsági hatáskörben hozott 
döntésekrıl.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete  
356/2011. (X. 27.) határozata 

a két ülés között végzett munkáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket elfogadta.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  polgármester 

 
4./ Bölcsıde mőködési feltételeinek módosítása 
    (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. 
Felkéri a bizottsági elnököket, tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:  
A Humán Erıforrások Bizottsága3 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek, hogy a bölcsıde a 
Gondozási Központ és Idısek Otthona önálló szervezeti egységeként mőködjön. Javasolja továbbá, 
hogy a Közoktatási  Intézményi Társulással érintett Gánt Község Önkormányzatával, valamint a  
Csákvár és Környéke Szociális Társulásban résztvevı Vértesboglár, Bodmér és Gánt települések 
képviselıtestületeivel együttes testületi ülésen hozzanak döntést a Társulási Megállapodások 
határozati javaslatnak megfelelı módosításáról. A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi  Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a Humán Erıforrások Bizottsága javaslatával, 
valamint a határozati javaslatban foglaltakkal.     

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete  
357/2011. (X. 27.) határozata 

a bölcsıde mőködési feltételeinek módosításáról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
1. a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott mőködési engedély 

alapján a Mese-Vár Óvoda és Bölcsıde keretében 2011. szeptember 30-tól mőködı bölcsıdei 
csoport további mőködtetését - a Fejér Megyei Közgyőlés szakvéleményének hiányában -, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 35.§ (4) bekezdés c.) pontja alapján a Gondozási Központ és Idısek Otthona 
intézményi keretén belül, önálló szervezeti és szakmai egységként határozza el.  

2. A döntésnek megfelelıen módosítja a kapcsolódó dokumentumokat, melyekrıl egyedi 
határozatokkal dönt. 

3. A mőködés engedélyezéséhez kérelmet nyújt be a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához, melyhez a szükséges mellékleteket csatolja. 

4. A Bölcsıde kialakításáról szóló Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
143/2011. (IV. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidı.: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
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5./ Házszámozás rendjérıl szóló rendelet elfogadása 
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a napirendet tárgyalta a  Településfejlesztési Bizottság és  3 igen szavazattal javasolja 
a képviselıtestületnek a  „Házszámozás rendjérıl” szóló rendelet elfogadását. 
 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek a „Házszámozás 
rendjérıl” szóló rendelet elfogadását. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete  
23/2011. (XI.1.) önkormányzati rendelete  

a házszámozás rendjérıl 
 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

 
6./ Csákvár Nagyközség településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának    
     módosításához környezeti vizsgálat elkészítésérıl  
    (Elıterjesztés, határozati javaslat  árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.  
A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek, hogy a helyi 
építési szabályzat módosítása érdekében a környezeti vizsgálat elkészítéséhez -a Beszerzési 
Szabályzatnak megfelelıen- kérjen a hivatal még kérjen árajánlatot és a beérkezett árajánlatok 
bontására az október 27-i testületi  ülés elıtt kerüljön sor. Az árajánlatok ismeretében hozzon döntést a 
testület, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Fıépítésze által javasolt környezeti vizsgálatot 
melyik ajánlattévıvel végezteti el.  
Elmondta, hogy 5 árajánlat érkezett zárt borítékban, melyeket a testületi ülést megelızıen  bontott fel 
a hatósági iroda vezetıje két kolléga jelenlétében.  Ismertetette az ajánlatokat a jelenlévıkkel.   
Elmondta, hogy megfelelı indok mellett nem kötelezı a legkisebb ajánlatot tévı ajánlatát elfogadnia a 
képviselıtestületnek. A követelmények adottak, melyekhez igazodni kell.   
A szerzıdéstervezetet  javasolja a testület elé terjeszteni.  
  
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatával egyetért.  
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy az ENVIROINVEST Zrt. ajánlatát fogadják el. A szerzıdés-
tervezet elkészülte elıtt a Településfejlesztési Bizottság elnökének szakmai  szempontok szerinti 
egyeztetését szükségesnek tartja, kéri ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a javasolt kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 

A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
358/2011. (X. 27.) határozata 

a településrendezési terv és HÉSZ módosításához környezeti vizsgálat elkészítésérıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Csákvár Nagyközség 
településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához környezeti vizsgálat 
elkészítésérıl szóló elıterjesztést és úgy határozatot, hogy az ENVIROINVEST ZRT. (Pécs, 
Kertváros u. 2.) árajánlatát elfogadva, 490.000,- Ft + ÁFA díj ellenében a  környezeti vizsgálatot 
elvégezteti, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésébe betervezi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a tervezıi szerzıdés aláírására, a Településfejlesztési Bizottság 
elnökének szakmai szempontok szerinti egyeztetését követıen. 
 
Határidı: szerzıdés megkötésére 2011. november 30. 
                Környezeti vizsgálat elkészítéséhez fedezet biztosítására: 2012. 02. 15.  
Felelıs: polgármester 
 
7./ Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott Pedagógiai  
     Szakszolgálat feladat-ellátási megállapodásának módosítása 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr. Szeredi Péter bizottsági 
elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 

 
Dr. Szeredi  Péter  Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat feladat-ellátási 
megállapodásának módosítását.  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot  szavazásra bocsátja.  
 

A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
359/2011. (X. 27) határozata 

a pedagógiai szakszolgálat  feladatainak ellátásáról szóló  megállapodás módosításáról 
 

A képviselı-testület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott 
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásáról szóló megállapodás módosítását az alábbi 
tartalommal jóváhagyja: 

 
- A feladat-ellátásban részt vevı települések képviseletét ellátó személyek adatainak 

frissítése. 
- Óbarok Község Önkormányzat felvétele a szerzıdı felek közé.  
- Tabajd és Kajászó önkormányzatok törlése a résztvevık közül.  
- I. fejezet Megállapodás résztvevıi 3. pont „Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata” 

szövegrész helyett „Bicskei Kistérség Egységes Pedagógia Szakszolgálata” szövegrész 
kerül. 

- II. fejezet 1. Megállapodás tartalma és a 2. Feladatellátás tartalma alfejezetekben a 
„14/1994. (VI.24.) MKM rendelet” szövegrész helyett a „4/2010. (I.19.) OKM rendelet” 
szövegrész kerül. 

- II. fejezet 2. Feladatellátás tartalma alfejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A Vértes TKÖT, mint intézményfenntartó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a 
logopédiai ellátást heti 1 alkalommal, a gyógytestnevelést legalább heti 2 alkalommal kell 
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az általa fenntartott intézmény útján biztosítania,. A feladat-ellátásban részt vevık 
intézményei az egyéb tanóra-beosztáshoz közvetlenül kapcsolódó idıpontokban 
biztosítják a foglalkozások helyszíneit. A szolgáltatást igénybe vevı intézmény az ellátó 
intézmény felé 3 nappal korábban jelzi, amennyiben a megtartandó óra idıpontjának 
átszervezése szükséges.”  

- III. fejezet 1. Személyi feltételek alfejezetben a „6 fı” szövegrész helyébe a „12 fı” 
szövegrész kerül. 

- III. fejezet 3. Feladatellátás finanszírozása a költségek viselése, megosztása alfejezetben a 
„lakosság” szövegrész helyébe az „ellátottak” szövegrész kerül.   

- III. fejezet 5. Pénzügyi hozzájárulás teljesítése alfejezet második mondata: „ A 2009. évi 
pénzügyi hozzájárulás 2009. augusztus 1. – 2009. december 31. közötti feladatellátásra 
jutó idıarányos részét 2010. január 31-ig teljesítik.” szöveg törlésre kerül. 

- III. fejezet 6. Elszámolás alfejezet második mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„ … kivéve, ha a többletkiadás pályázaton nyert támogatás terhére valósul meg, és nem 
befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértékét. 

- IV. fejezet kiegészül a „2. A feladatellátáshoz történı csatlakozás” alfejezettel, s a 
jelenlegi 2-4 pontok számozása 4-5 pontokra változik: 
„2. A feladatellátáshoz történı csatlakozás:  
A csatlakozni kívánó tagi önkormányzat jelen megállapodás szabályai és feltételei 
betartásával csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát a tárgyévet megelızı szeptember 
30. napjáig kell meghozni és a Társulási Tanács részére megküldeni. A határozatnak 
tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy a csatlakozó tagi önkormányzat a jelen 
szerzıdés rendelkezéseit megismerte és azt magára nézve kötelezınek fogadja el. A 
csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. A csatlakozás kizárólag az év elsı 
hónapjának elsı napjára szóló hatállyal történhet.” 

- A megállapodás 3. számú mellékletét képezı fajlagos költségmutató táblázatban a 
számításnál figyelembe vehetı tételek közül törlésre kerül az EHO (1950.-Ft), hajtó- és 
kenıanyag, értékcsökkenési leírás, kötelezı biztosítás, CASCO, autópályadíj. Az egyéb 
költségek kategória új tétele a „rehabilitációs járulék”. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2011.október 31. 
Felelıs: polgármester 
 
8./ A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottsága  
     Ügyrendjének jóváhagyása 
    (Elıterjesztés, határozati javaslat,  Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának ügyrendje a  

     jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az önkormányzat képviselıtestületének jóvá kell hagynia a Felügyelı Bizottság ügyrendjét. A 
Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet. Felkérte dr Szeredi Péter bizottsági elnököt, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:   
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek a Felügyelı Bizottság 
Ügyrendjének jóváhagyását azzal, hogy  az Ügyrend 2./ pontjának utolsó francia bekezdésében a 
„képviselıtestület testületi ülésén” kifejezés helyett „bizottsági üléseken” kifejezés szerepeljen.  

 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot  szavazásra bocsátja.  
 

A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének 
360/2011. (X. 27.) határozata 

a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottsága 
Ügyrendjének jóváhagyásáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottsága Ügyrendjét megtárgyalta és azt  jóváhagyja azzal, hogy 
az Ügyrend 2./ pontjának utolsó francia bekezdése az alábbiak szerint módosuljon.  
 
„- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselıtestülete bizottságainak ülésein.”  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:     polgármester 
 
9./ Közterület elnevezése Csákvár belterületén  
    (Elıterjesztés, határozati javaslat, térképvázlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és 3 igen szavazattal javasolja a 
képviselıtestületnek, hogy  
-a1022 hrsz.-ú közutat Alsó-Haraszt utca, 
- a 1078 hrsz.-ú közutat Haraszt utca, 
- a-919/2  hrsz.-ú közutat  Haraszt köz,   
- a 899 hrsz-ú, 912/1 hrsz-ú, 914/2 hrsz-ú,  915/2 hrsz-ú, 917/3 hrsz-ú, 919/1 hrsz-ú, 920/2 hrsz-ú  
közutaknak a Felsı-Haraszt utca  elnevezést adja. 
A határozati javaslat egyéb pontjaiban foglaltakat a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja.  
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot  szavazásra bocsátja.  
 

A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
361/2011. (X. 27.) határozata 

közterület elnevezésérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Felsı Haraszt utca 
elnevezésével kapcsolatos elıterjesztést és  az alábbi döntést hozta: 

1.  -a1022 hrsz.-ú közútnak Alsó-Haraszt utca, 
- a 1078 hrsz.-ú közútnak Haraszt utca, 
- a-919/2  hrsz.-ú közútnak  Haraszt köz,   
- a 899 hrsz-ú, 912/1 hrsz-ú, 914/2 hrsz-ú,  915/2 hrsz-ú, 917/3 hrsz-ú, 919/1 hrsz-ú,   
  920/2hrsz-ú  közutaknak a Felsı-Haraszt utca elnevezést adja. 

2. Megkeresi a magánutak tulajdonosait azzal, hogy az utakat térítésmentesen adják át  az 
önkormányzat tulajdonába. 

3. Felhívja a jegyzıt, hogy gondoskodjék a közterület    címnyilvántartásba történı felvételérıl.  
 
Határidı: 1. pont: azonnal 
  2. és 3. pont: 2011. november 15-e 
Felelıs:  jegyzı  
 
 
 
 



 

13 
 

 
10./ Szabadság téri Szolgáltatóházban lévı önkormányzati üzlethelyiség hasznosítása 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat, árajánlatok  a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek, hogy az üzlethelyiség 
eladását megelızıen a hivatal az ingatlan értékbecslésére kérjen árajánlatot. Az ingatlan értékének 
ismeretében kerüljön sor az értékesítésre vonatkozó pályázat kiírására. Javasolja továbbá a határozati 
javaslat elfogadását azzal, hogy „a befolyó vételár felhasználásáról  a képviselıtestület a késıbbiekben 
dönt.”   
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatának megfelelıen  árajánlatot kért a hivatal az ingatlan az 
ingatlan értékének becslése  érdekében. Felkérte  Tóth Jánosné jegyzıt, hogy ismertesse az 
ingatlanbecslés költségeire  beérkezett árajánlatokat.   
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
Két árajánlat érkezett az egyiket Minorics Ákos ingatlan értékbecslı (Csabdi, Elıhegy u. 8.), a másikat 
pedig a Csúcs Ingatlan Kft. képviseletében eljáró  Kalmár Gerzson  ingatlanvagyon értékelı  küldte.  
Az elızı  40.000.- Ft,  az utóbbi  27.000.- Ft-ért végezné el az ingatlanbecslést.   
 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy a Csúcs Ingatlan Kft.-vel végeztessék el az ingatlanbecslést.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
Más javaslat nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 

A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
362/2011. (X. 27.) határozata 

a Szabadság téri önkormányzati üzlethelyiség hasznosításáról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Szabadság téri Társtulajdonú 
Szolgáltatóházban lévı, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség ügyét. Úgy határozott, hogy az 
üzlethelyiségre vonatkozóan adásvételi pályázatot ír ki, minimum vételárként a hivatalos értékbecslés 
során megállapított értéket határozza meg. Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tevı részére értékesíti.  
 
A Képviselı-testület a pályázat eredménytelenségének kihirdetésére vonatkozó jogát fenntartja. A 
befolyó vételár felhasználásáról a képviselıtestület a késıbbiekben dönt.  
 
Határidı: 2011.november 30. 
Felelıs: Nagyné John Ágnes irodavezetı 
CSÚCS Ingatlan Kft. Kalmár Gerzson 
 
11./ Munkavállalói létszám alakulásáról és a közmunkaprogramról  
    (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.  
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselıtestületet a bizottság javaslatáról. 

 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
A Humán Erıforrások Bizottsága 3 igen szavazattal javasolja,hogy a Gondozási Központ és Idısek 
Otthonában nyugdíjazás miatt megüresedı határozatlan idejő takarítói  álláshely betöltésre kerüljön, a 
munkavégzés alóli felmentési idı miatt  felmerülı helyettesítési költséget is javasolja biztosítani. 
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Javasolja az iskolában alkalmazott portás  munkaszerzıdésének 2012. december hó 31. napjáig történı 
meghosszabbítását azzal, hogy az esti gimnáziummal kötött szerzıdés módosításakor a gimnázium 
igazgatójával folytassanak tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alkalmazott portás bérének 50 %-át 
a gimnázium térítse meg az önkormányzatnak.  
Az 1 fı fıállású karbantartó munkaszerzıdését javasolja 2012. december hó 31. napjáig 
meghosszabbítani.  
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatalban a pénzügyi irodán  szülési szabadság, illetve fizetés nélküli 
szabadság miatt megüresedı pénzügyi ügyintézıi álláshelyre felsıfokú szakirányú végzettségő 
munkavállaló határozott idıre történı alkalmazásához elméletileg járuljon hozzá. Az álláshely 
betöltésével kapcsolatos  végleges döntést a 2012. évi költségvetési koncepció ismeretében hozza meg.   
 
Javasolja továbbá, hogy a közmunkaprogramban alkalmazottak statisztikai állományi létszáma 
kerüljön pontosításra a beszámolóban.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a Humán Erıforrások Bizottsága javaslatával 
egyetértett azzal, hogy a késıbbiekben felül kell vizsgálni önkormányzati intézményi szinten 
alkalmazott takarítói munkakörök átszervezését.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevık statisztikai állományi 
létszáma 2011. évben 5,5 fı, ennek megfelelıen az elıterjesztés kijavítása megtörtént.   
Több hozzászólás nem lévén,  a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
363/2011. (X. 27.) határozata 

a munkavállalói létszám alakulásáról és a közmunkaprogramról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a munkavállalói létszám 
alakulásáról és a közfoglalkoztatás helyzetérıl szóló beszámolót, azt elfogadja. 
1./ Engedélyezi, a Gondozási Központ és Idısek Otthonában dolgozó nyugdíjba vonuló takarító 
álláshelyet továbbra is fenntartja, a felmentési idı helyettesítési költségét biztosítja.  
2./ A Polgármesteri Hivatal 1 fı karbantartójának álláshelyét 2012. január 1-tıl 2012. november 30. 
napjáig biztosítja.  
3./ A 2011. december 31-én lejáró 4 órás iskolai portás álláshelyet 2012. január 1-tıl 2012. november 
30-ig biztosítja. 
4./ A szülés miatt megüresedı pénzügyi ügyintézıi álláshelyre felsıfokú szakirányú végzettségő 
munkavállaló határozott idıre történı alkalmazásához hozzájárul. Az álláshely betöltésével 
kapcsolatos végleges döntést a 2012. évi költségvetési koncepció ismeretéhez köti. 
5./ A közmunkaprogram létszámkeretének november, decemberi tervezet szerinti felhasználásával 
egyetért.  
 
Határidı:azonnal 
Felelıs:polgármester, jegyzı 
 
12./Idısek Otthona épület felújításához TIOP pályázat benyújtásáról 
      (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr.. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, felkéri a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek, hogy nyújtson be 
pályázatot a Gondozási Központ és Idısek Otthona korszerősítésére, a nyújtott szolgáltatás 
minıségének javítására és férıhelybıvítésre. Kéri a testületet, hogy a javaslattal ellentétben járuljon 
hozzá, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje nyújtsa be a TIOP 3.4.2-11/1 
pályázatot, ne pedig a képviselıtestület.  
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı: 
A maga részérıl javasolja a pályázat benyújtását.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
364/2011. (X.  27.) határozata 
TIOP Pályázat benyújtásáról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Gondozási Központ és 
Idısek Otthona vezetıje nyújtson be pályázatot a Gondozási Központ és Idısek Otthona 
korszerősítése, a nyújtott szolgáltatás minıségének javítása és férıhelybıvítése érdekében a  TIOP 
3.4.2-11/1 jelő, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 
korszerősítése” címő  pályázati felhívásra.  
 
Felkéri a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıjét, hogy a pályázat benyújtása érdekében az 
ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft (1138 Budapest, Meder u.8.) pályázatíró 
munkatársával vegye fel a kapcsolatot a pályázat elıkészítése és határidıben történı benyújtása  
érdekében.   
 
Határidı: 2012. február 13.  
Felelıs:   polgármester, intézményvezetı 
 
13./ Arany János utcai ingatlanok végében vízelvezetési problémák megoldása 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat, térképvázlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a  Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi bizottság. A 
Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a képviselıtestületnek, hogy az Arany János 
utcai ingatlanok felszíni csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása érdekében kérje fel a 
hivatalt, hogy kérjenek árajánlatokat a vízelvezetés megtervezésére. Az ajánlatok ismeretében tesz 
javaslatot a kivitelezésre. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a Településfejlesztési Bizottság javaslatával 
egyetértett.   
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
365/2011. (X.27.) határozata 

Arany János utcai kertvégek felszíni csapadékvíz elvezetésérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy az  Arany János utcai 
ingatlanok végében  a felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében  kérjen tervezıi 
árajánlatokat. Az árajánlatok ismeretében hoz döntést a kivitelezésrıl.  
 
Határidı: árajánlatok kérésére: 2011. november 5.  
                 kiértesítés azonnal  
Felelıs: polgármester, jegyzı  
 
14./ Esterházy Móric köz Vajda János utca felöli bejáratának áttétele és az út nyomvonalának  
        megváltoztatása – Malom utca gréderezése 
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottságis. A 
Településfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselıtestület a 
polgármestert, hogy  tárgyaljon Szakács Zoltán ingatlantulajdonossal az út kiszélesítésérıl.  Az 
árajánlatok ismeretében nem javasolja a Malom utca gréderezésének elvégzését, mert nem jelent 
végleges megoldást.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát.   
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Már több alkalommal is tárgyalt Szakács Zoltánnal, aki  tiltakozik az út kiszélesítését illetıen. A 
napokban személyesen is felkereste ez ügyben. Szakács Zoltán  kéri az út  nyomvonal 
megváltoztatását. Ház mellett  ha nehézpótkocsis tehergépjármővek járnak, akkor megreped a ház fala 
és tönkremegy. A legolcsóbb megoldást kellene az önkormányzatnak választani. Szakács Zoltán 
felajánlotta, hogy a nıvére telkébıl adnak  az út kialakítása érdekében és a költségébe is „beszáll”.  
Az út kimérését meg kell rendelni, az út nyomvonala ismeretében  tudják majd a számításokat 
elvégeztetni a költségek tekintetében. A munkákat elkezdték. Javasolja, hogy  a napirendet a 
következı ülésre napolják el, a TFB ismeri az új információkat és továbbgondolja a lehetıséget.  
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy a mai ülés napirendjérıl vegyék le ezen ügy tárgyalását. A 
javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
366/2011. (X. 27.) határozata 

Esterházy köz Vajda János utca felıli bejáratának áttételérıl, Malom utca gréderezésérıl címő 
napirend levételérıl   

  
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Esterházy köz Vajda 
János utca felıli bejáratának áttételérıl, Malom utca gréderezése napirendet nem tárgyalja, leveszi a 
napirendrıl.  

  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Esterházy Móric köz kiszélesítése érdekében folytassa a 
megkezdett tárgyalásokat Szakács Zoltán ingatlan tulajdonossal, a tárgyalás eredményérıl tájékoztassa 
a Településfejlesztési Bizottságot. A bizottság javaslatának ismeretében  a napirendet ismét tárgyalja.  
 
Határidı: kiértesítésre, tárgyalások folyatatására; azonnal  
Felelıs: polgármester, Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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15./ SZEMCSÉ-vel kötendı együttmőködési megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról 
      (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.  
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a bizottságokat a javaslatukról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
A Humán Erıforrások Bizottsága 3 igen szavazattal javasolja az elıterjesztés, illetve a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az elıterjesztés, illetve a határozati javaslat 
elfogadását.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
367/2011. (X. 27.) határozata 

SZEMCSÉ-vel kötendı együttmőködési megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesületével kötendı együttmőködési megállapodással és 
nyilatkozatukkal kapcsolatos tájékoztatót. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: polgármester 
 
16./ Beszámoló a település közterületeinek rendjérıl, a köztisztaság helyzetérıl 
      (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és 3 igen szavazattal a beszámolóban 
foglaltakkal egyetértett, javasolja a képviselıtestületnek elfogadásra. 
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
368/2011. (X.27.) határozata 

a település közterületeinek rendjérıl szóló beszámoló elfogadásáról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a település közterületeinek 
rendjérıl, a köztisztaság helyzetérıl szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
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17./ Aktuális ügyek 
17.1. Németh István Fazekas utcai folyóka kiépítésével kapcsolatos kérelme 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal javasolja, hogy a képviselıtestület  Németh István 
lakóépülete elıtti szakaszon támogassa a vízelvezetı betonfolyóka megépítését oly módon, hogy a 
tulajdonossal történı egyeztetés alapján az önkormányzat az anyagköltséget fedezi.  
A befogadott árajánlat ismeretében nem javasolja a Németh István szomszédja elıtti árok építésének 
támogatását, mivel a tulajdonos nem jelezte közremőködését.  
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a Településfejlesztési Bizottság javaslatának 
elfogadását. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az árajánlatok ismeretében úgy véli, hogy Németh István kérelmének a képviselıtestület költségvetési 
forrás hiányában nem tud eleget tenni még abban az esetben sem, ha a munkadíjat átvállalná 
kérelmezı.  Egyesek vélemények szerint betonfolyóka elemeket lehetne olcsóbban is beszerezni 630.- 
Ft/db  áron.  A Radnóti,  József Attila utcában nagyobb gond a felszíni vízelvezetés, erre is megoldást 
kell találni. Ismételten javasolja a kérelem megfontolását. Ha egy  lakosnak megadják, akkor 
másoknak is meg kellene adni. Takarékosságot javasol  az általa elmondott elvek figyelembevételével.  
Elképzelhetınek tartaná még azt, hogy a betonfolyóka költségét,-amely 42.800.- Ft-ot tesz ki-  
átvállalja az önkormányzat, a munkákat pedig végezze el kérelmezı. Kérte a jelenlévıket, hogy 
mondják el véleményüket, javaslataikat a tárggyal kapcsolatban.  
 

Setét Vilmos képviselı:  
Precedens értékő lenne, ha adnak támogatást olyan helyen, ahol nem jelentıs a felszíni csapadékvíz 
okozta kár.  A Kossuth utcában van egy ház, amelynek fala felázik, már több alkalommal tárgyaltak az 
ügyben, de megoldás még nincs. Véleménye szerint túl sok az ad hoc dolog. Elfogadja, hogy mindent 
szeretnének megoldani, de be kell látni, hogy nem lehet. Az általa említett településrészekkel kellene 
foglalkozni, ugyanis, ha   sok lesz a csapadék a télen, akkor Ady E., József A., Kertész u végeken is 
nagy probléma lesz, mert nincs árok, ami elvezesse. Ez az ügy kapcsolódik az elızı napirendben 
tárgyalt Arany János utca felszíni csapadékvíz elvezetéséhez. Már volt lakossági fórum is az ügyben.  
 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Javasolja a képviselıtestületnek, hogy köszönjék meg Németh Istvánnak a felajánlását, és közöljék 
vele, hogy költségvetési forrás hiányában nem tudják támogatni a betonfolyóka megépítését.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
369/2011. (X. 27.) határozata 

a Fazekas utcai folyóka kiépítésérıl  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Németh István 8083 
Csákvár, Fazekas u. 11. szám alatti lakos kérelmét.  
Köszönetet mond Németh Istvánnak a betonfolyóka építése érdekében tett felajánlásáért, azonban 
költségvetési forrás hiányában a csapadékvíz elvezetı betonfolyóka  megépítését nem támogatja.   
 
Határidı: kiértesítésre; azonnal  
Felelıs: polgármester 
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17.2. Tájékoztató a helyi buszjárat mőködtetésének lehetıségérıl  
                     (Szóbeli) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A móricmajori lakosok azzal a  kéréssel fordultak hozzá, hogy sőrítsék a menetrendet. A felvetésre 
elmondta, hogy az önkormányzat nem biztos, hogy fel tudja vállalni ennek költségét.  A lakosok 
elmondták, hogy szívesen fizetnének a közlekedésért. Tekintettel arra, hogy az autóbuszos 
személyszállításra a Csákvári  Sport és Kulturális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft kötött 
szerzıdése 2012. júniusban jár le, csak ezt követıen volna lehetıség a helyi járat üzemeltetésére. 
Javasolja, hogy a helyi járat üzemeltetésére kérjenek árajánlatot autóbuszt üzemeltetı társaságoktól.  
Felkérte a személyszállítást végzı  személyszállító vállalkozót, hogy  november végéig naponta 
készítsen utasszámlálást. Az a javaslata, hogy az utasszámlálás eredményének ismeretében döntsön a 
testület a lakosok kérelmérıl.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság  is meghallgatta a polgármester tájékoztatóját a helyi 
autóbuszjárat mőködtetésének lehetıségérıl.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a tájékoztatót megköszönte és tudomásul vette.   

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, ezért a helyi buszjárat mőködtetésének 
lehetıségérıl szóló polgármesteri tájékoztatót  tudomásul vétel végett  szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 
 17.3. Damjanich u. 15. szám  alatti önkormányzati ingatlan ügye 
                     (Szóbeli tájékoztató) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Damjanich utca 15 szám alatti ingatlant Kemény Józsefné (Csákvár, Vajda J. u. 5.)  nem fogadja el.  
Javasolja, hogy  a Településfejlesztési Bizottság ülésén ismét tőzzék napirendre az út kiszélesítésének 
ügyét.   
 
A javaslattal a képviselıtestület 6 (hat) „ igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyetértett.  
 
 17.4. Perneky Mérnöki Iroda Kft. vállalkozói díj követelése 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ismertette a képviselıtestülettel a Komlódi és  Szép Ügvvédi iroda levelét, melynek lényege, hogy  a 
Perneky  Kft. részére meg nem fizetett vállalkozói díj követelésérıl szól. Az ügyvédi iroda állítása 
szerint a  vállalkozói díj kifizetését  jogellenesen tagadta meg a képviselıtestület.  
Megbízást adott október 5-én dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvédnek a jogi véleményezés 
érdekében. A  megbízással együtt továbbította az ügyvédi iroda levelét is. Javasolja, hogy hozzon 
határozatot arról, hogy a képviselıtestület álláspontját továbbra is fenntartja. A határozatot  küldjék el 
a Perneky Mérnöki Irodának.  Amennyiben peres eljárás lesz az ügybıl, úgy javasolja, hogy az 
ügyvédnıt bízzák meg a pervitelre is.   
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 

370/2011. (X. 27.) határozata 
a Perneky Mérnöki Iroda Kft. vállalkozói díj követelésérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a Perneky Mérnöki Iroda Kft. megbízásából 
eljáró Komlódi és Szép Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, Tavirózsa u.11) beadványát megismerte. 
A képviselıtestület  megerısíti a 304/2011. (IX.29.) határozatában foglaltakat.  
Felkéri a jegyzıt, hogy  a képviselıtestület ezen határozatáról a Perneky Mérnöki Iroda Kft-t (6000 
Kecskemét, Mikes Kelemen u. 9.) tájékoztassa. 
 
Határidı: 2011. november 10.  
Felelıs:     polgármester, jegyzı  

 
17.5.Csákvári járás kialakításáról tájékoztató  
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának levele a jegyzıkönyv 

 melléklete.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ismertette a képviselıtestülettel  dr. Szabó Erika államtitkát tájékoztató levelét a járások kialakításáról.   
Hozzászólás nem lévén javasolja, hogy a tájékoztatót a képviselıtestület vegye tudomásul. 
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztató 
levélben foglaltakat tudomásul veszi.  
 
 17.6. Móric-majori úttal kapcsolatos levelek ismertetése 
                      (Levelek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Mint az a képviselıtestület elıtt is ismeretes  segítséget kért a Móricmajori út állagmegóvása, 
karbantartása érdekében a megyei kormánypárti országgyőlési képviselıktıl. 
A móricmajori út elkészültérıl is levélben tájékoztatta az országgyőlési képviselıket.  
A Fejér Megyei Közgyőlés elnöke Vargha Tamás országgyőlési képviselı  gratuláló levelét ismertette 
a képviselıtestülettel, melynek lényege, hogy összefogással sikerült megoldani  a település egyik  
 
Ezt követıen Tessely Zoltán Bicske Város Polgármestere, országgyőlési képviselı levelét ismertette a 
képviselıtestülettel. A levél lényege, hogy ha az  önkormányzat kezelésébe kerül térítésmentesen az 
út, annak mindennemő joga a községet illetné meg.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
tájékoztatókat tudomásul vette.  
 
 17.7. Rendırségi autó részére garázs biztosítása  
                      (Feljegyzés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy a Bicskei rendır-fıkapitányság vezetıje dr. Balázs Sándor  
telefonon megkereste azzal a kéréssel, hogy a Csákváron üzemelı  járırkocsi részére –amennyiben 
mód van rá- biztosítson az önkormányzat térítésmentes használat ellenében- garázst. A Szabadság tér 
3 szám alatti ingatlanon lévı 8 m2 alapterülető gépkocsi tárolót Kiss László bérelte, aki 2011. 
november hó 1. napjával felmondta a garázs bérleti jogviszonyát, így a kapitányság kérésének eleget 
tud tenni a testület.  
Kérte a jelenlévıket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat tegyék meg.  
Hozzászólás nem lévén, a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
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A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselıtestülete 
371/2011. (X. 27.) határozata  

a Szabadság tér 3. szám alatt lévı gépkocsi tároló bérbeadásáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a tulajdonában álló Csákvár, Szabadság 
tér 3 szám alatti ingatlanon lévı, 8 m2 alapterülető gépkocsi tárolót  2011. november hó 1. napjától 
határozatlan idıre térítésmentesen használatba adja  a Bicskei Rendırkapitányság  részére a Csákváron 
üzembe helyezett járırkocsi tárolása céljából.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.  
Határidı: 2011. november 10.  
Felelıs:    polgármester 
 
 17.8. Felszíni vízelvezetési pályázathoz önerı biztosítása 
                    (Határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A képviselıtestület a 152/2011 (IV.28.) határozatával döntött a KDOP-411/E-11 jelő „Helyi- és 
térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” címő pályázat benyújtásáról. A projekt 
címe: Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése”. 
Nyertes pályázat esetén a Kossuth és a Berényi utcák által határolt belterületen valósulhatna meg a 
felszíni csapadékvíz elvezetése. 
A képviselıtestületnek az önrész biztosítása érdekében kellene határozatot hoznia.  
Kéri a testületet, hogy akinek hozzászólása, véleménye van mondja el.  
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a  határozati javaslatban foglaltakat szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselıtestülete 
372/2011. (X. 27.) határozata  

a felszíni vízelvezetési pályázathoz önerı biztosításáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete elfogadta a KDOP-
411/E-11 jelő, „Helyi– és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója” címő felhívásra kiírt feltételeket, s a 152/2011.(IV.28.) 
számú határozatával hozott döntés értelmében a felszíni vízelvezetés 
tárgyában pályázatot nyújtott be.  
A projekt címe: „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének 
fejlesztése” 
A projekt megvalósítási helye: 8083 Csákvár, Kossuth és Berényi utcák által 
határolt belterület. A projektben érintett helyrajzi számok:  
415/14, 416, 435, 456, 481/2, 481/22, 482, 496, 512, 540, 579, 616, 627, 
649, 668/1. 
A projekt összes költsége:      109.165.370.- 
A projekt elszámolható költsége:     109.165.370.- 
Önkormányzati önrész:        10.916.537.- 
ROP forrásból származó támogatás:         98.248.833.- 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete kijelenti, hogy a 
ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén kötelezettséget vállal az 
önkormányzati önrész összegének 2012. évi költségvetésében történı 
elkülönítésére.  
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs: polgármester  
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 17.9. Pályázat kiírása fakitermeléssel, szállítással foglalkozók számára 
                      (Pályázati felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkéri Jankyné Kıvári Csillát a Humán Erıforrások Bizottsága elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselıtestületet a pályázat kiírásával kapcsolatos tudnivalókról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
A Humánerıforrások Bizottsága 3 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy keresse 
meg a fakitermeléssel, szállítással foglakozó helyi vállalkozókat, illetve írjon ki pályázatot a 
lakásfenntartási támogatás, illetve az átmeneti segély keretén belül a helyi rendelet alapján a támogatás 
természetben történı – tőzifára vonatkozó igények esetén -  megítélése alapján a segélyezettek 
tőzifával történı ellátására. A nyertes pályázatról a Képviselı-testület legközelebbi ülésén dönt, és a 
vállalkozóval szerzıdést köt.  
Ismertette a pályázati felhívásban foglaltakat.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselıtestület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselıtestülete 
373/2011. (X. 27.) határozata  

szociális ellátás tőzifában történı biztosítása érdekében pályázat kiírása  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a lakásfenntartási támogatás, illetve az 
átmeneti segély keretén belül -a helyi rendelet alapján-  a támogatás tőzifára vonatkozó igénye 
megítélése, a segélyezettek tőzifával történı ellátása érdekében az alábbi pályázatot írja ki:  
 

„Pályázat  
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete  

pályázatot hirdet 
 

fakitermeléssel, szállítással foglalkozó cégek, vállalkozások számára az önkormányzat által szociális 
támogatásként természetben megállapított tőzifa kiszállítására az írásbeli megrendelésben 
meghatározott módon és a benne foglalt kiszállítási címlista alapján. A kiszállításról havonta egy 
alkalommal, a Humán Erıforrások Bizottsága ülését követıen kell gondoskodni.  
 
Az árajánlatot (pályázat) Csákvár Nagyközség Önkormányzata címére (8083. Csákvár, Szabadság tér 
9.) írásban kell benyújtani legkésıbb 2011. november 20-ig.  
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kiszállítandó fa megnevezését, a vételárat –amely tartalmazza a 
kiszállítás költségét is- Ft/q egységben, aprított és kuglizott formában is.  
 
A Humán Erıforrások Bizottsága legközelebbi ülésén dönt a pályázat elbírálásáról és a sikeres 
pályázóval 2012. szeptember 30-ig szóló szerzıdést köt.  
 
Határidı: 2011.november 20.  
Felelıs:  Jegyzı, HEB elnöke  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több tárgy nem lévén  részvételt megköszönte és a nyilvános ülést 18.00 órakor berekesztette. A 
képviselıtestület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 

- k m f -  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
polgármester        jegyzı  
 
 
 
 
Jankyné Kıvári Csilla       Setét Vilmos  
jegyzıkönyv hitelesítı        jegyzıkönyv hitelesítı  


