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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-én megtartott 
rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatirx   polgármester 
   dr. Nagy István      alpolgármester 
   Mészáros Tamás    alpolgármester 
   Bokodi Szabolcs    képviselő    

Csillag Tibor      képviselő 
Dornyiné Eigner Ágnes     képviselő 

   Jankyné Kővári Csilla    képviselő 
   Setét Vilmos     képviselő  
   dr. Szeredi Péter     képviselő  
 
Meghívottak:  Tóth Jánosné      jegyző 
   Nagyné John Ágnes    önkormányzati irodavezető  
   Mészárosné Ágoston Ildikó    könyvtár igazgató 
   Lönhárd Vilmosné    iskola igazgató  
   Knausz Imre     Gond.Közp. Id. Otthona vez.  
   Faddi Péterné      óvodavezető 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat, valamint a jelenlévő  
meghívottakat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testület 
tagjai az ülésen  teljes létszámban jelen vannak.  
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Dornyiné Eigner Ágnes és dr. Szeredi Péter képviselő-testületi tagokat javasolja. Megkérdezte, hogy 
van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? 
 
 
Csillag Tibor képviselő: 
Aktuális ügyek keretében szeretne a képviselő-testület tagjainak tájékoztatást adni, ezért kéri 
„Aktuális ügyek” napirendi pont felvételét. 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:    
Az „Aktuális ügyek” napirendi ponttal kiegészítve szavazásra bocsátja a meghívóban kiadott napirendi 
pontok elfogadását, valamint  a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dornyiné Eigner Ágnes és 
dr. Szeredi Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta és az alábbi napirendi 
pontokat elfogadta:  
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Döntés a várossá nyilvánítási pályázat elfogadásáról 
      Előterjesztő: polgármester 
      Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
 



3 

 

2./ Döntés 1 fő takarítói álláshely határozott időre történő létesítéséről 
      Előterjesztő: jegyző  
      Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 
 
3./ Döntés a Széchenyi utcai buszmegálló kialakításával kapcsolatos pályázat önrészének    
      módosításáról 
      Előterjesztő: polgármester 
      Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
4./ Döntés a polgári védelmi gyakorlat anyagi vonzatáról  
       Előterjesztő: polgármester 
       Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
5./ Szóbeli tájékoztató a megújult honlapról 
       Előadó: Bokodi Szabolcs képviselő  
       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága  
 
6./ Aktuális ügyek 
  
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Döntés a várossá nyilvánítási pályázat elfogadásáról 
        
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a december 30.-i rendkívüli nyilvános ülésen kapott 
felkérésnek eleget tett, elkészítette a várossá nyilvánítási eljárás kezdeményezéséhez szükséges 
anyagot.  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.  
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester kérte a testületet, hogy határozattal 
fogadják el a pályázati anyagot.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 12.) határozata 
a várossá nyilvánítási pályázat elfogadásáról 

 
 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 447/2011. (XII. 30.) számú 
határozatában foglaltaknak megfelelően a  - polgármester  által elkészített -  várossá nyilvánítási 
eljárás kezdeményezéséhez szükséges pályázati anyagot megismerte,  azt elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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2./  Döntés 1 fő takarítói álláshely határozott időre történő létesítéséről 
       (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte Dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.   
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangú igen szavazattal 
abban az esetben javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, ha 
a takarítói létszám biztosítása az önkormányzatnál alkalmazásban álló közfoglalkoztatottak 
létszámából nem biztosítható.  
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy a képviselő-testületet a rendkívüli ülésen tájékoztassa arról, hogy 
közfoglalkoztatás keretében a határozott idejű alkalmazásra szóló takarítói álláshely betölthető-e? 
 
Tóth Jánosné jegyző:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelenleg 6 fő van foglalkoztatva közfoglalkoztatás keretében, 
ebből  4 fő a férfi és 2 fő a nő. Az egyik hölgy az Gondozási Központ és idősek Otthonában került 
alkalmazásra, a másik pedig a buszmegállót és környékét teszi rendbe. Munkaszerződésük február 6-
ig szól. A községgazdálkodási irodavezetővel és az intézményvezetőkkel történt egyeztetés 
eredményeként arra az álláspontra jutottak, hogy 1 fő, 8 órás munkavállaló foglalkoztatását kérik  
2012. január 17. napjától-2012. február 16. napjáig szóló határozott időtartamra. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő: 
A jegyző asszony által ismertetettek alapján támogatja a hivatal kérését.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (I. 12.) határozata 

határozott  idejű takarítói álláshelyről 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 17-tól a Polgármesteri 
Hivatal létszámát  1 hónap határozott időre 1 fő 8 órás takarítói álláshellyel kibővíti.  
Felkéri a polgármestert, hogy az álláshely költségét a 2012. évi költségvetési rendelet készítésekor 
vegye számításba.  
 
Határidő: 2012. január 17. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
3./ Döntés a Széchenyi utcai buszmegálló kialakításával kapcsolatos pályázat önrészének    
      módosításáról 
      (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkéri dr. Szeredi Pétert a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja a határozati javaslatban foglaltak  
elfogadását  azzal a módosítással, hogy a saját erőt nem a fejlesztési tartalékból biztosítja a képviselő-
testület, hanem a 2012. évi költségvetésbe legyen tervezve a fedezet.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás, vélemény, nem lévén a határozati javaslatot a Pénzügyi és Jogi Bizottság által javasolt 
módosítással szavazásra bocsátja.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
3/2012. (I. 12.) határozata 

Széchenyi utcai autóbuszöblök kialakításról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Széchenyi utcai 
autóbuszöblök kialakításához szükséges pályázat módosítására vonatkozó előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a pályázat 6. pontjában szereplő költségrészletezést az alábbiak szerint módosítja: 
 
Eredeti pályázati szöveg: 
„6. Az önrészben érvényesíteni kívánjuk az elkészített tervek költségét, melynek összege: 1.437.500 
Ft, továbbá az engedélyezési eljárási díj költségét, melynek összege: 160.000 Ft. A fennmaradó 
74.500 Ft összegű önrész az építési beruházás önkormányzatra eső költsége. A saját erő fedezete a 
2011. évi költségvetésben megjelölt fejlesztési tartalék.” 
 
A támogatási szerződés szerinti új szöveg:  
„6. Az önrészben érvényesíteni kívánjuk az elkészített tervek költségét, melynek összege: 1.254.000,- 
Ft, továbbá az engedélyezési eljárási díj költségét, melynek összege: 140.000 Ft. A fennmaradó 
60.000,- Ft összegű önrész az építési beruházás önkormányzatra eső költsége. A saját erő összegét a 
2012. évi költségvetésben biztosítja.”  
 
A pályázati önerő összegére a 2012. évi költségvetésben biztosít fedezetet. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: kiértesítés azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4./ Döntés a polgári védelmi gyakorlat anyagi vonzatáról  
      (Előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Katonáné dr. Venguszt  Beatrix  polgármester:  
Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésén elhangzott felkérésnek megfelelően 
tájékozódott a Bicskei Polgári Védelmi Irodától. 
A pályázattal kapcsolatban elmondták, hogy az önkormányzat nem jogosult pályázni, csak azok az 
önkormányzatok, amelyek  katasztrófavédelmi területen bejegyzést nyertek.  A pénzt árokásó és  
egyéb gépeknek a költségeire fordíthatják.  
Egyeztette a polgári védelmi gyakorlat  helyszínét is a Polgári Védelmi Irodával, és a Prinzalé- árkot 
megfelelőnek tartják a gyakorlat célterületeként.   
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A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a 
bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottságok javaslatáról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő: 
A Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
Katonáné dr. Venguszt  Beatrix  polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:                     

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2012. (I. 12.) határozata 
polgári védelmi gyakorlat megszervezéséről 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Setét Vilmos önkormányzati 
képviselőt, Rendészeti Kerekasztal elnököt 2012.március 30-ra (péntek) polgári védelmi gyakorlat 
megszervezésére, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Fejér Megyei Szervezetével együttműködve. A 
célterület az Ady Endre utca környéki Prinzalé-árok. 
A Képviselő-testület a PV gyakorlat lebonyolítására 200.000 Ft keretet biztosít. Az önkéntesek 
számára az étkezést megszervezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Setét Vilmos RKA elnöke 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Fejér Megyei Szervezetébe való belépésről. 
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

5/2012. (I. 12.) határozata 
Magyar Polgári Védelmi Szövetség Fejér Megyei Szervezetébe való belépésről 

 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felvételét kéri a Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség Fejér Megyei Szervezetébe. Felhatalmazza a polgármestert a belépés intézésére. A 
Képviselő-testület 10.000 Ft összeget különít el az éves tagdíj rendezése érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5./ Szóbeli tájékoztató a megújult honlapról 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága. Felkéri Jankyné Kővári Csilla bizottsági 
elnököt, tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról, ezt követően pedig kéri Bokodi Szabolcsot a 
napirend szóbeli előterjesztésére.   
 
 
Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke:  
A Humán Erőforrások Bizottsága Bokodi Szabolcs szóbeli tájékoztatóját tudomásul vette.  
 
 
 Bokodi Szabolcs képviselő: 
2011. december 31- el lejárt a honlap üzemeltetővel kötött szerződés. Az azonosítókat átadta a 
vállalkozó az önkormányzatnál alkalmazott informatikusnak, akinek néhány napja van arra 
lehetősége, hogy az új honlapot „átszabja”. A tervező és közte megtörtént az információ csere, 
kialakult a menüsor és a szerkezet. A napokban az informatikus részére átküldte a szövegeket.  
Megkérte a jegyzőt, hogy egyeztessenek a hivatalt érintő ügyekben. Felkérte a jegyzőt arra is, hogy 
készüljön ő is  köszöntő szöveggel. Szerepeltetni kell az ügyintézők elérhetőségét, illetve a szükséges 
nyomtatványok letölthetősége érdekében tegyen intézkedést.   
A közzététel időpontjára angolul is ír  egy szöveget . Bízik abban, hogy január végére az informatikus  
elkészül a honlappal. A megújult honlapon nem terveztek sem fórumot, sem vendégkönyvet.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Javasolja a szóbeli tájékoztató tudomásul vételét.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a szóbeli tájékozatót 
tudomásul vette.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az aktuális ügyeket követően megkérdezte, hogy van- e valakinek bejelentése? 
 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos megbeszélésre január 18-án 
(szerdán) 15 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében, ahol lehetőség lesz 
még egy egyeztetésre a tervezővel. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki tud, vegyen részt ezen a 
fórumon.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Ismertette a képviselő-testülettel Dr. Szabó Erika államtitkár levelét, melyben a várossá nyilvánítási 
eljárással kapcsolatban ad tájékoztatást. A fax ma reggel érkezett, annak ellenére, hogy már 
korábban e-mailben kért tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban.  
A levél ismertetése után megjegyezte, hogy teljesen elkéstek a tájékoztatással, ugyanis a 
kormányhivatalnak 15 napot kell hagyni arra, hogy az anyagot felterjessze.   
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Több tárgy nem lévén a részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést berekesztette. A 
képviselő-testület rendkívüli zárt ülésen folytatta tovább munkáját.  
 
 

-k m f –  
 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
Dornyiné Eigner Ágnes        dr. Szeredi Péter  
 jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
 


