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Lakosság részéről: 4 fő
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatáson a 9 fős képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, ezért a
közmeghallgatás határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rabi István csákvári lakost,
valamint dr. Szeredi Péter képviselőt javasolta.
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A képviselő-testület jelenlévő tagjai 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Rabi István csákvári lakost és dr. Szeredi Péter képviselőt jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztotta.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben meghatározottak alapján a képviselő-testület minden évben legalább egyszer,
előre meghirdetett közmeghallgatást tart. Az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata is előírja, hogy a költségvetés elfogadása előtt közmeghallgatást kell tartani.
A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselőtestület által meghirdetett közmeghallgatáson a Képviselő-testület 2011. évi munkájáról,
a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakról és a 2012. évi fejlesztési
elképzelésekről kíván tájékoztatást adni.
Elsőként a Képviselő-testület Gazdasági programjának időarányos teljesítéséről adott
tájékoztatást a megjelenteknek.
Gazdasági program időarányos teljesítése:
Települési perspektíva kialakítása. Kapcsolatait széles körben kamatoztató település
életre hívása a cél. Az idei év elején a képviselő-testület benyújtotta a várossá nyilvánítási
pályázatot, amelyet a Kormányhivatal útján terjesztettek fel az illetékes minisztériumhoz.
Várossá válás esetén kedvezőbb lehetőségek nyílnak az ügyintézésre, mint község
esetében. Járásközponti szerep megragadása is cél volt. Ennek érdekében 9 környező
településtől támogató nyilatkozatot kért és kapott is. Kistérségi szerep és települési
fejlettség alapján elképzelhető volt a járási szerep. Pátka is úgy nyilatkozott, hogy
szeretne Csákvárhoz tartozni. Érdekérvényesítési lehetőség más, mint egy kistelepülés
esetében.
A jelenlegi ismeretek szerint a járásközponti szerep várat magára.
Bodmér községgel már 1990. óta körjegyzőséget alkot a település. A körjegyzőség
bővítését is célul tűzte ki a testület, és 2012. januárjától már Vértesboglár is ide tartozik,
az ügyintézés itt folyik, ez jelentős előrelépés.
Pénzügyek és gazdálkodás tekintetében a korábbi testület által kialakított tradiciókat
követik, de van törvényi előírás is. Fő és fontos cél a bevételek növelése, a költségek
csökkentése.
Sikerdíjas szerződéssel írják a pályázatokat. A gazdasági programot áttekinti a
pályázatíró az év végén és a célkitűzésekhez igazítja a következő évi pályázati
lehetőségeket. A pályázatfigyelés térítésmentes.
Stabil gazdálkodás feltétele a költségvetési egyensúly, reális és elvárható képviselőtestületi cél. A szabad pénzeszközöket igyekeztek lekötni. Adópolitika stagnáló szinten
tartására törekednek. Idegenforgalmi adó mértékét növelte meg az önkormányzat 100
Ft/fő /vendégéjszaka helyett 200 Ft-ra, de ez az intézkedés a csákvári adózókat nem
érinti, csak az idelátogatókat.
Pénzügyekről, gazdálkodásról szólva elmondta, hogy a pályázati lehetőségekkel
igyekeztek élni, ennek eredményeként 10 pályázatot nyújtottak be. Egységesítették a
béren kívüli juttatások rendszerét. A dolgozókat a napokban tájékoztatja a cafetéria
lehetőségekről. Adóhátralékok beszedése tekintetében hatékony munkát végeztek.
Megköszönte az adóirodának a végzett munkát.
A községgazdálkodási iroda hatékony formában működik.
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Jól együttműködik önkormányzatunk a pályázati rendszerek adminisztratív szerveivel.
(Közép-dunántúli Fejlesztési Ügynökség, Vértes-Gerecse, Széchenyi Programiroda)
Igyekeznek segítséget nyújtani a vállalkozóknak is, felterjesztik a célokat.
A mobil telefonflotta megvalósult, kedvező percdíjakat sikerült kialkudni. Az
intézmények dolgozóinak rendelkezésére áll, ha igénylik.
Oktatásról szólva elmondta, hogy önkormányzatunk Közoktatási Társulást tart fenn Gánt
községgel. Cél az oktatás színvonalának őrzése. (Idegen nyelvű tanár 4 hónap időtartamra
részt vett az iskola életében.)
Az esti gimnázium működését segítették, a nappali tagozat megfelelő létszám miatt még
várat magára.
Helyi nevelési tanácsadó életre hívása jó lenne. Gyermektáborokat szerveztek, amelyért
elsősorban az iskolának mond köszönetet. Evangélikus gyülekezet megszervezte a zengő
tábort, mely nyáron lehetőséget ad a gyermekelhelyezésre. Bölcsődei csoport indításáról
határozott a testület. Jelenleg a Gondozási Központ és Idősek Otthona önálló szakmai
egységeként működik. Tervezik, hogy az óvodához csatolják a feladatellátást.
Megvalósult a „kulcsos játszótér”, de nem volt rá igény. Elkészült egy új játszótér is a
Szabadság téren, amely jelenleg engedélyezés alatt áll, a kivitelező felelősséggel tartozik
azért, amit épített. Az idei évben tervezik újabb játszótér létesítését, az Úttörő tér lenne
erre a legalkalmasabb hely.
Idősgondozás, szociális ellátásról szólva elmondta, hogy a Gondozási Központ és Idősek
Otthona korszerűsítése, bővítése a cél. A gondozotti szerződések felülvizsgálatát is
elvégezték, melynek során az egységesítés volt a cél. Az intézményben az elmúlt
időszakban fűtéskorszerűsítést hajtottak végre. A bővítésre pályázatot nyújtottak be,
amellyel megvalósulhat, hogy 10 férőhellyel bővül az intézmény, mely a jelenlegi
normatíva szerint 50 főnél rentábilis.
Közcélú foglalkoztatás lehetőségével is élt az önkormányzat. A környező településekkel
szociális társulásba lépett önkormányzatunk, ez is plusz normatívát jelent.
Idős, egyedülállók körében felmérést végeznek az elérhetőségükről.
Településfejlesztés, szabályozási terv:
Lakótelkek kialakítására is van lehetőség a településen. A Gánti úti fenyves más célú
hasznosítása is lehetséges. Házszámozás több területen problémát jelent, igyekeznek
egységesíteni, megoldani. Minimális teleknagyság tekintetében is módosítás lehet az új
szabályozási terv szerint.
Közművesítéssel kapcsolatos feladatokat is szükségesnek tartja koordinálni az
önkormányzat. Új utcanév táblák kihelyezésére is szükség van, a régi fa táblákat
megrongálták, van ahol csak az oszlopok állnak.
Egészségügyi ellátás:
3 háziorvos, 2 fogorvos és 3 védőnővel biztosított a településen. A második mentőautó
kiállítása érdekében tárgyalásokat folytat az Országos Mentőszolgálattal, aki az állomás
építésekor kötelezettséget vállalt rá, de most azt mondják, hogy nincs rá pénz.
Egészségcentrumban működik a nőgyógyászat. Az orvosi ügyeleti rendszer tekintetében
Vértesboglár, Bodmér Bicskéhez csatlakozik, illetve Gánt is. Amennyiben a csákvári
ügyelet helyben tartása lehetséges, úgy Gánt továbbra is maradna, mert az ellátás
színvonalával elégedettek.
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Az orvosi ügyelet fenntartásának feltételeiről a mai napon tárgyalt a móri tiszti
főorvossal. Az idei évben is lehetőség nyílott a 13 éves lányok HPV vírus elleni
védőoltásának finanszírozására.
A helyi kórházzal is megfelelő és hatékony együttműködésre törekszik
önkormányzatunk.
Közművelődés, kultúra tekintetében elmondta, hogy továbbra is önálló könyvtár működik
a településen, nem csatlakoztak a mozgókönyvtári szolgálathoz. Rendezvénynaptárban
sok színvonalas rendezvény szerepel. A nem önkormányzati rendezvényeket is
igyekeztek támogatni. Állandó rendezvényszervező csapat működik, köszöni a
tevékenységüket. Megalakult az amatőr színtársulat Paulini Béla színtársulat néven.
Színházi előadások szervezését is célul tűzték ki annak érdekében, hogy legyen mindenki
számára elérhető a lehetőségek szerint. Az eddig megtartott előadások sikeresek voltak.
Fiatalok hagyományőrző tevékenységbe vonása is sikeresnek mondható. Vértes Múzeum
Baráti Köre Egyesület is jelentős szerepet tölt be, a fiatalok bevonása folyamatosan
történik, megjelennek a rendezvényeken.
Kórustalálkozó szervezésére is minden évben sor került. Büszkék lehetünk rá, hogy 5
dalkör működik településünkön. Fontosnak tartja a vadász és lovas kultúrát, melyet őriz a
település. Lovas programokat, lovas- és pásztortalálkozót is tartanak.
Megszervezték negyedévente az idősek filmklubját, melyre a helyben lakó idősek is
szívesen eljönnek és a környező települések idősek otthona vezetése is elhozza a
rendezvényekre az idős embereket.
Szennyvíz, ivóvíz hálózat bővítése, korszerűsítése tárgykörben elmondta, hogy pályázati
lehetőség van, amelynek révén a korszerűsítéssel párhuzamosan esetleg egy biogáz
üzemet lehetne létrehozni.
Szennyvízcsatorna bekötésre nagy igény mutatkozik a lakosság részéről. Ahol nincs
lehetőség a bekötésre, ott van, aki valamilyen semlegesítéses módszerrel próbálja meg
átalakítani az emésztőben összegyűlt vizet, és juttatja ki a kertbe. Úgy gondolja azonban,
hogy ezzel nem tesznek jót a környezetnek.
Móric majorban több lakossági fórumot tartott az ivóvízzel kapcsolatban, elmondta, hogy
az ottani lakosok a Csákvári Rt-től kapják a vizet, ami fogyasztásra nem alkalmas.
Faluból kijövő vezeték továbbvitelével lehetne a majorban élőket ivóvízhez juttatni, de ez
nagyon költséges. A másik megoldás a FEJÉRVIZ szerint az, hogy egy helyi mini
vízművet kellene létrehozni, amely megoldást jelentene az ivóvíz ellátásra. Próbafúrás
már elkezdődött. Csapadékvíz elvezetésének megoldására pályázatot nyújtott be
önkormányzatunk, mely sikeres volt, hiszen 98.200 e Ft-ot nyert önkormányzatunk. A
pályázati pénzből megoldást nyer a Berényi és Kossuth utcával határolt területek
csapadékvíz elvezetése. A támogatási szerződés megkötése a közeljövőben megtörténik.
A Széchenyi utcában két autóbusz öböl kerül kiépítésre, melyet szintén pályázati pénzből
tud önkormányzatunk megvalósítani.
Nem az önkormányzat fenntartásában van a Gánti út, hanem a Magyar Közúthoz tartozik.
Az út igen rossz állapotban van, már évek óta felújításra szorul. Mindenképpen megteszi
a szükséges intézkedéseket és a korábban már megkezdett tárgyalásokat folytatja a
Magyar Közútkezelő Fejér Megyei Igazgatóságával az út rendbetétele érdekében.
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Polgári védelmi gyakorlat megtartása keretében a prinzalé árok rendbetételére kerül sor,
ezen alkalomra megszólítják az ott lakókat. A munkavégzésre várhatóan március utolsó
hetében kerül sor.
Közlekedés, infrastruktúra tekintetében a megépült CBA áruházhoz a közlekedési
hatóság gyalogátkelőhely kiépítését írta elő az áruháznak. A gyalogátkelőhely az idei
évben fog megépülni. Az utak állapotát a kátyúzással igyekeznek fenntartani, javítani. Az
elmúlt évben is megtörtént a kátyúzás, sajnos nem minden utcát tudtak rendbe tenni. Az
idei évben az elmaradt utcákat kátyúzzák és azokat a területeket, amelyeken szükségessé
vált. (Bem, Gyümölcs, Árpád utcák, Kastélypark.) Az elmúlt évben 16 tonna zsákos
aszfaltot használtak el a kátyúzás során.
Haraszt utca és a Dobogó pormentesítését tervezik, elmondta, hogy anyagi és egyéb
hozzájárulásukról biztosították az ott lakók.
Községszépítési nap szervezése folyamatban van, melynek felelőse Setét Vilmos
képviselő.
Terek rendbetételére is nagy gondot fordítanak az idei évben is.
Ingatlan beruházásokról szólva elmondta, hogy az önkormányzati intézmények
felmérését elvégezték. A Sirály KFT. által bérelt ingatlan állapotfelmérése megtörtént.
Községgazdálkodási iroda munkatársai és Csillag Tibor végezték el. Önkormányzati
lakások állagmegóvása érdekében a felújítási, karbantartási munkák folyamatosan
történnek. Tűzoltó szertár felújítását szeretnék az idei évben megvalósítani.
Múzeum és tűzoltó torony felújításához olyan forrást szeretnének találni, amellyel az
önrészt meg tudnák finanszírozni. Idén szeretnének pályázni a rendbe tételére, mellyel
összhangban megtörténne a Bagóház civil házzá történő alakítása is.
Óvoda, iskola korszerűsítésről szólva elmondta, hogy a régi iskola udvarára játékok
kerültek elhelyezésre a községszépítési nap keretében.
Sportintézmény fejlesztése is megtörténik a CSTK által tervezett sportszálló
megvalósításra kerül.
Turisztikai fejlesztésekről szólva; az „Utazás 2012.” kiállításra kiadványt visznek az idei
évben is, elmondta, hogy pozitív tapasztalatai vannak a rendezvényről. Megkeresik a
helyi turisztikában érdekelt vállalkozásokat is, akiknek lehetőségük van a kiállítás
alkalmával bemutatkozni szóróanyag formájában is.
Vértes Múzeum Baráti köre kezdeményezte egy információs tábla elhelyezését a
Szabadság térre. Vendéglátó és szálláshelyek, közérdekű telefonszámokat tartalmazna a
tábla, így első kézből tájékozódhat az ide látogató turista, vendég. Központi ajándéküzlet
létrehozását tervezik a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesülettel közösen. Heti program
tájékoztató hirdetőtáblákra történő kifüggesztését tervezik. Lovasok reklámozására saját
maguk is hangsúlyt fektetnek.
A település központjában lévő villanyoszlopokra virágtartók és zászlótartók lettek
felszerelve,mely a lakosság részéről nagyon pozitív fogadtatásra talált.
Turisztikai attrakciók számának bővítését is célul tűzték ki. Vértesi Csibe és a Kotics tó
rendbetétele is cél. Vannak még törekvések az ún. Pöllöngér rendbetételéve, valamint
hegyi kőoltár létesítésére a lóállástetőn. Ezen elgondolások megvalósításához a civil
szervezetek nyújtanak segítséget.
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A Rendezvénynaptár a környező településekkel egyeztetve lett. Helyi borút létesítését is
célul tűzték ki. A Puskaporos torony rendbetétele az idei év június 30-ig fog megtörténni.
Úgy gondolja, hogy ez is helyi látványosság lesz.
Göbölyvölgyi tavak üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy lejár a
horgászegyesülettel az üzemeltetési jog, 2015-ben újra pályáztatják. Lehetősége van
esetleg az önkormányzatnak az üzemeltetői jog megszerzésére.
Kommunikációról szólva elmondta, hogy a hivatalban fogadóórák tartására is sor kerül.
Nagyon sokan vannak a szerdai napokon az ügyfélfogadásán. Legtöbbször
bejelentkeznek, de jönnek más napokon is. Bizalommal vannak iránta a lakosok.
Közmeghallgatás, falugyűlés, falurész gyűlés tartására is sor fog kerülni majd az orvosi
ügyelettel kapcsolatos fejlemények kapcsán.
Hírmondó megújítása megtörtént. Színvonalas munkát végez a nyomda. A Hírmondó
hirdetési díjainak a felülvizsgálta megtörténik. A honlap megújítás folyamatban van.
Hamarosan megjelenik az új honlap.
E-közigazgatás területén elmondható, hogy Bokodi Szabolcs képviselő-testületi tag
olyan lehetőséget szerzett e területen, hogy az adóhatóság munkája könnyebb lesz.
Nyomtatványok lesznek a honlapon. Az adóhatóság munkájának a segítése is fontos,
elektronikusan is ki lehet majd tölteni a nyomtatványokat, adatok bevitele és feldolgozása
gyorsabbá és egyszerűbbé válik a dolgozók részére.
A Csákvár TV. fejlesztése megvalósult, színvonalas a műsorszolgáltatás, melyet anyagi
lehetőséghez mérten lehetne még bővíteni. Megköszöni a műsorszolgáltatásban
résztvevők munkáját.
Képújság adminisztratív feladatot rótt volna az önkormányzatra, ezért a kábel TV
üzemeltetője látja el továbbra is ezt a feladatot. Ezen szolgáltatás is színvonalasnak
mondható.
Civil és vállalkozói fórumokon igyekeztek összegyűjteni az elektronikus elérhetőségeket.
Társadalmi szervezetekkel, az egyházakkal megfelelő kapcsolatot ápolnak. A szervezetek
közül 5 civil szervezetnek írtak pályázatot, mely az önkormányzati irodavezetőnek
köszönhető. A Civil Pályázati Alap létrehozásán gondolkodik a képviselő-testület. A
költségvetésbe egyenlőre nem tervezték be a helyi civil szervezetek támogatását, de
ehhez majd előirányzat módosításra lesz lehetősége a testületnek.
Sportközpont használata a lakosság részére megoldott. Dallam AMI oktatási szolgáltatást
nyújt, melyhez az önkormányzat támogatást biztosít. Közfeladatot ellátó Polgárőrség és
Tűzoltóság civil szervezetekkel a szerződés kötés megtörtént, új alapokra helyezték a
kapcsolatot. A Kempó Egyesület közhasznú szervetté történő alakításában részt vett.
Képviselő-testületi ülésekre meghívták a pártok Fejér Megyei országgyűlési képviselőit,
így Törő Gábort a FIDESZ-KDNP részéről, az MSZP részéről Horváth Andrást,
valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjét, Rozgonyi
Ernőt. Nagyon jó és hasznos volt, amit mondtak. Az LMP szóvivőjét is a jövőben
vendégül látják testületi ülésen.
Tervezik, hogy a településen minden utcából legyen egy egy olyan személy, akihez
odamennek az emberek. Rajtuk keresztül ún. utcaképviselőkkel tartja a kapcsolatot.
Összehívja őket és megbeszélik a problémákat.
Vállalkozásokkal kapcsolatban igényként merült fel egy másik kereskedelmi bank fiók
idehozása, még nem érkezett válasz. Vállalkozások segítése részletes tájékoztatással
valósulna meg. Jó kapcsolat kialakítására törekszik a nagy munkáltatókkal. Ezúton
megköszöni a segítséget.
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Csákvári sárga oldalakhoz csatlakozásra lesz lehetősége a vállalkozásoknak. Nem volt
formanyomtatvány a megjelenítésre, a közeljövőben erre lehetőség van az
önkormányzatnál lévő közgazdász gyakornok útján. A dolgozók körében a Csákvár
(étkezési) utalvány bevezetése az idén okafogyottá vált.
Az elmúlt időszakban az volt a gyakorlat, hogy lehetőség szerint helyi vállalkozókat
hívtak meg a tenderekre, ez a cél a jövőre vonatkozóan is. A helyi kistermelők piacra
jutási esélyén munkálkodnak. Ha valamely vállalkozásnak előre meghatározott
mennyiségű gyümölcsre, zöldségre van szüksége, akkor azt helyben szerezné be.
Meghirdették ezt a lehetőséget, de nem volt rá érdeklődés.
Tanácsadó szolgáltatásokat helyben igyekeznek megszervezni. A távmunkát biztosító
egységgel kapcsolatosan előterjesztés még nem érkezett. A ciklus második felében
megvalósulhat.
Rendészet, polgári védelem területéről szólva elmondta, hogy a helyi rendőrőrs
parancsnok helyben tartása cél. A rendőrség részére megállapodás alapján az
önkormányzat üzemanyag hozzájárulást biztosít.
Csatlakozott az önkormányzat a Bicskei Többcélú Kistérségi Társulás keretében
megszervezett ebrendészeti szolgálathoz, de a gyepmester tevékenységével nem voltak
megelégedve, ezért a korábbi szolgáltatóval kötött a feladatellátásra szerződést
önkormányzatunk. Reméli, hogy hatékonyabb feladatellátást jelent a korábbi időszakhoz
képest.
Chipezést lehetne bevezetni, de kötelezővé nem teheti az önkormányzat. A chip 500,Ft/db költségbe kerülne a kutyatulajdonosoknak.
Térfigyelő kamerák telepítése is jó lenne, már bejárás is volt ez ügyben. A Rendészeti
Kerekasztal már egy ideje foglalkozik a lehetőséggel. Sajnos anyagi okok miatt nem
tudott eddig megvalósulni. Megtörtént a polgári védelmi oktatás is, melyen kötelező
jelleggel részt vettek azok, akiknek levelet küldött.
A 2012. évi önkormányzati költségvetés ismertetése.
Részletesen ismertette a költségvetési rendelet-mellékleteit, összehasonlítva a 2011. évi
adatokkal. (Jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a törvényi változásokról, mely főként az
ügyfeleket és hivatali dolgozókat érinti 2012. júniustól, illetve 2013. januártól.
A lakosságtól írásban érkezett levélre válaszolva az alábbi tájékoztatást adta:
(Röviden ismertette a kérést.) A „Harangvirág” Nyugdíjas Klub szeretne egy nagyobb
helyiséget az összejövetelükhöz, mivel a jelenlegi közösségi hely szűkös az alkalmakra.
A Szabadság tér 11. szám alatti önkormányzati (Benke Ede féle üzlet) ki lehetne alakítani
egy közösségi helyiséget. Ha nagyobb rendezvényük van a nyugdíjasoknak, akkor a
házasságkötő termet rendelkezésükre szokták bocsátani. Terveik szerint a Bagóházban
pályázat útján nagyobb közösségi helyet alakítanának ki, mely megfelelne a
nyugdíjasoknak is.
Rabi István csákvári lakos:
Az elmúlt évben a közmeghallgatások felsorolt néhány dolgot, melyek közül vannak,
amelyek elkészültek, de vannak, amelyek tekintetében nem történt változás. A faluban
több utcában használaton kívüli TV kábelek rontják az utcaképet. Javasolja
leszerelésüket.
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Jókai utcában a járda be van füvesedve a Jókai és Kossuth sarkán, nem lehet rajta
közlekedni. Az orvosi rendelő előtt a telefonfülke mellett lévő pad belesüllyedt a földbe,
meg kell emelni, hogy a céljának megfelelően használni lehessen. Buszmegállóban le
kellene javítani az oszlopot, tele van vésve, firkálva.
Bokréta utca legszűkebb részén nem történt meg a kátyúzás az út szélén. Szent István
utca, Szent Vince utca sarkán lévő közlekedési tábláról hiányzik a csavar, pótlását
javasolja.
István utcai iskola épületnél az épületen elhelyezett lámpa felesleges, hiszen a bejáratot
nem világítja meg. Javasolja áthelyezését.
A szociális otthonnál az útpadka melletti árok be van fedve, ki kell tisztítani, hogy
megfeleljen a rendeltetésének.
Nyári fűnyírásnál a parkolókban lévő autókat meg kell védeni a kőfelverődéstől, a
káresemények elkerülése miatt.
Hírmondóban az állt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kastélypark 5. számú
épületet az önkormányzat határozatlan időre bérbe adta a Sirály Kft-nek. A bérleti díj
összege havi 350.000 Ft. Megkérdezte, hogy a bérleti díj is határozatlan időre van
megállapítva. Ha nem akkor kéri, hogy ezt a tájékoztatást helyesbítse az önkormányzat,
mert félreérthető.
A Gánti úton az üdvözlő tábla és környéke kívánni valót hagy maga után. Javasolja
rendbetételét.
A Csákvár TV. szolgáltatása és annak minősége sokat változott, jobb lett. Javasolja, hogy
a falu lakosságát tájékoztatni kellene ún. Kék hírekkel. Ennek keretében javasolja felhívni
riportműsorban a falu lakóinak figyelmét arra, hogy mit tartsanak be, hogyan figyeljenek
a szomszédokra. Hogyan óvják meg értékeiket.
Elmondta, hogy a Polgárőr Egyesület pályázik, melynek során mintegy 150.000200.000,- Ft értékben mobil kamerához juthatnának. Amennyiben a pályázat sikeres lesz,
akkor javasolja, hogy a mobilkamera vevőegysége a Mini presszóban nyerjen elhelyezést.
A kamerával megfigyelhető lenne a környék. Egy idő elteltével területen is el lehetne
helyezni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöni az észrevételeket. Megteszik a szükséges intézkedéseket a felsorolt
hiányosságok megszüntetésére.
Tóth Árpádné csákvári lakos:
Köszönte az alapos tárgy- és tényszerű tájékoztatást. Részletesen hallhatták, hogy a
tervek közül mi valósult meg, mik a jövőbeni elképzelések. Odafigyelnek.
Civil mozgalom színessé teheti a települést, Csákvár ebben is gazdag. A Múzeum Baráti
Köre Egyesület nevében szólva örül, hogy a tervek között szerepel a tűzoltó torony és a
hozzá tartozó épület felújítása. Itt is nagyobb közösségi helyet tudnának biztosítani.
Tűzoltó torony megőrzésére nagyon fontos, a toronyban egy múzeumot is lehetne
létrehozni.
Részletes tájékoztatást hallhattak a járások kialakításával összefüggésben az
önkormányzat hivatallal kapcsolatos feladatok alakulásáról. Felhívta a figyelmet arra,
hogy mindenki jól jegyezze meg ennek az évnek a beszámolóját, mert a következő év
nem lesz ilyen. A központ a lábát le akarja a legkisebb településre is tenni, annak kell
történni, amit elgondolnak. A rendszerváltással önkormányzatok jöttek létre. Elvesznek
egy csomó feladatot, amely az önkormányzat arcát meghatározza. Amikor a kistérségeket
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alakították ki, voltak célterületek, ahol módszeresen alakították ki a működésüket. Pl.
Somogy megye. Most nem lát ilyen előrelátást, mindent azonnal valósítanak meg, nem
nézik meg a gyakorlati tapasztalatokat. (Kistérségi vagyonokat hogyan fogják elosztani,
ha felszámolják a kistérségeket.) Sajnálja, sötétnek látja a következő időszakot, amire
megtalálja magát és a feladatát a település. Jó munkát kíván az elkövetkező időszakhoz.
A jegyzőnek sem lesz könnyű, de a hivatal dolgozóinak sem a következő időszak.
Végezetül elmondta, hogy élni kell azzal a lehetőséggel, hogy Csákvár a Vértes
fővárosa, ki kell használni adottságait.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nem légből kapott dolgokról beszélt, a jogszabályokból vette a tájékoztatást.
Megköszönte a civil szervezeteknek, vállalkozóknak a közreműködést, a polgármesteri
hivatalban és az intézményekben dolgozóknak a segítségét. Kéri, hogy ezután is
hasonlóan álljanak hozzá a dolgokhoz.
Képviselő-testület tagjainak is megköszönte a munkáját. A gazdasági programban kevés
olyan pont volt, amibe még bele se kezdtek. A gazdasági program 98 %-a teljesült, illetve
megvalósítása folyamatban van.
Sok tárgyalást folytattak, keresték a kapcsolatokat, úgy ítéli meg, hogy vállvetve megy a
testület. A békesség a kulcsa az előremenetelnek, álom a velük dolgozni. Ilyen testületet
kíván, hiszen ötletgazdagok, amely a fejlődés egyik lehetősége is. A bizonytalan
helyzetek a fejlődésnek gátat vethetnek. Ha kitartanak és összetartanak a jövőben is,
akkor elmondhatják a ciklus végén, hogy mennyi mindent megtettek, amiért
megválasztották őket. A továbbiakban is kéri a bizalmat. A bizottságok nem képviselő
tagjainak is konstruktív munkát kíván. A telefonszámon és az e-mail címen várja az
észrevételeket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elindult a facebookon is az
önkormányzati oldal.
Több hozzászólás nem lévén a részvételt megköszönte és a közmeghallgatást
berekesztette. Megköszönte a részvételt.
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