FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG

JEGYZŐKÖNYV
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012 . FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Rendeletek:
3/2012. (III.1.) az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012. (III.1.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelt módosításáról
5/2012. (III.1.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2011. (XII.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
46/2012. (II.27.) a rendőrséggel kötendő támogatási megállapodásról
47/2012. (II.27.) a két ülés között végzett munkáról
48/2012. (II.27.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
elnapolásáról
49/2012. (II.27.) a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
50/2012. (II.27.) a bölcsődei csoport működéséről
51/2012. (II.27.) az önkormányzati bölcsőde átszervezéséről
52/2012. (II.27.) a Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
53/2012. (II.27.) a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
54/2012. (II.27.) a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
55/2012. (II.27.) a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
56/2012. (II.27.) Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
57/2012. (II.27.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladatrendjének módosításáról
58/2012. (II.27.) az OTP-Hungaro Projekt Kft-vel projektmenedzsment szerződés megkötéséről
59/2012. (II.27.) a nagyközség közvilágítási helyzetéről
60/2012. (II.27.) az 1536 hrsz.-ú közterület elnevezéséről
61/2012. (II.27.) Esterházy Móric köz telekalakítására érkezett árajánlatokról
62/2012. (II.27.) Majtán Lászlóné 8083 Csákvár, Radnóti u. 9. szám alatti lakos bejelentéséről
63/2012. (II.27.) Utazás 2012. rendezvényen való megjelenésről
64/2012. (II.27.) Kunstár Béláné Takács Irén „Csákvár Jövőjéért” Kuratóriuma tagjának
megválasztásáról
65/2012. (II.27.) a Luther u. 13. számú ingatlan előtti kerítés ügyéről
66/2012. (II.27.) a Csákvári Cimborák férfikórus névhasználatáról
67/2012. (II.27.) a Kastélypark 5. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőhéjazat cseréjére irányuló
ajánlatok kéréséről
68/2012. (II.27.) Balassa Mihály kérelméről
69/2012. (II.27.) a Csákvár, Jókai u. 45. szám alatti 24/96-on ingatlanrészre ajándékozási szerződés
megkötéséről
70/2012. (II.27.) a szennyvíztisztító telep 2012. évi terhelésével kapcsolatos teendőkről
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 27-én
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Távol:

Katonáné
dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
Bokodi Szabolcs
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Nagy István
Jankyné Kővári Csilla

alpolgármester
képviselő

Jelenlévő meghívottak:
Tóth Jánosné
Nagyné John Ágnes
Lönhárd Vilmosné
Faddi Péterné
Knausz Imre
Wilmek Ferenc
dr. Balázs Sándor
Keller Ferenc
Szmolkáné Bene Ibolya

jegyző
önkormányzati irodavezető
iskola igazgató
óvodavezető
Gond. Központ és Idősek Otthona vez.
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bicske Város rendőrkapitánya
alezredes csákvári rendőrőrs parancsnoka
rendezvényszervező

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenteket. Külön tisztelettel
köszöntötte dr. Balázs Sándor urat, Bicske Város rendőrkapitányát, valamint Keller Ferenc
urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testület tagjai közül 7 fő
jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy a mai ülésen első napirendként tárgyalja a meghívóban 7./ számmal jelzett
Megállapodás a rendőrségi autó üzemeltetésének támogatásáról, 3./ napirendi pontként
javasolja tárgyalni az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendelet
módosítását. Az 5. napirendi pont kiegészítését, a bölcsőde átszervezéséhez kapcsolódó
nyilatkozattal. Az aktuális ügyek napirendi pontok között javasolja megtárgyalni a
Csákvár, Jókai u. 45. szám alatti ingatlanra kötendő ajándékozási szerződést, a Fejérvíz Zrt.
tájékoztatóját, Tájékoztatás a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről.
Javasolja levenni a napirendről a meghívóban 13. napirenddel jelzett Pro-Vértes
Természetvédelmi Közalapítvány kérelmét, mivel azt kérelmező visszavonta. Ugyancsak a
napirendről történő levételét javasolja a 16/5. számmal jelzett utcanév megváltoztatására
irányuló napirendi pont tárgyalásának.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Új napirendi pont
felvételére javaslat nem hangzott el. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dornyiné Eigner Ágnes és
Csillag Tibor képviselőket javasolta.
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A meghívóban kiadott napirendi pontokat a javasolt napirendi pontokra tett kiegészítéssel,
és a napirendi pontok levételével, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre irányuló javaslattal
együtt szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban
kiadott napirendi pontokat a napirendi pontok tárgyalásának módosítására irányuló
javaslatokkal, kiegészítésekkel együtt elfogadta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dornyiné Eigner
Ágnes és Csillag Tibor képviselőket megválasztotta.
Napirendi pontok:
1./ Megállapodás a rendőrségi autó üzemeltetésének támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ Tájékoztatás a 2012. január 30-i zárt ülésen hozott határozatokról. Jelentés a két ülés
között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3./ Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága
Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./Vagyonrendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
7./ Beszámoló a Bölcsődei Csoport működéséről
Az önkormányzati bölcsőde átszervezése
Előterjesztő. intézményvezetők
Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága
8./ Az intézményi alapító okiratok és az önkormányzati SZMSZ „az államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a szakfeladatrend változása miatti módosítása
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
9./A települési vízrendezési pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok
ellátására szerződés megkötése
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3

10./ A közvilágítás helyzetéről
Előterjesztő: Községgazdálkodási Iroda vezetője
Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
11./ A csákvári 1536. hrsz.-ú közút elnevezése
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
12./ Esterházy Móric köz telekalakítására érkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
13./ Majtán Lászlóné Csákvár, Radnóti utcai lakos bejelentése
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
14./ „Utazás 2012.” kiállításon való részvétel
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Humán Erőforrások Bizottsága
15./ A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriuma tagjának megválasztása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Pénzügyi és Jogi Bizottság
16./ Aktuális ügyek
16/1./ Tájékoztató a Paulini Béla Színtársulat megalakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Humán Erőforrások Bizottsága
16/2./ Szóbeli tájékoztató a Luther utca 13. számú ingatlan előtti kerítés ügyéről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Településfejlesztési Bizottság

16/3./ Csákvári Cimborák Férfikórus kérelme
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Humán Erőforrások Bizottsága
16/4./ Szóbeli tájékoztató a FLORENA Ápolási Intézet bejelentéséről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Településfejlesztési Bizottság
16/5./Szóbeli tájékoztató Balassa Mihály kérelméről
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi:
Humán Erőforrások Bizottsága
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Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Megállapodás a rendőrségi autó üzemeltetésének támogatásáról
(Előterjesztés, megállapodást is tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot előzetesen véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr.
Szeredi Péter bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság
javaslatáról.
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek, hogy a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője szóbeli tájékoztatójának
ismeretében hozzon döntést a megállapodás elfogadásáról.
A bizottsági ülést megelőző napon jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban egy cikk arról, hogy
Csákváron szerencsejáték barlangot lepleztek le. Erről a tényről nem tudott a polgármester
és a települési képviselők egyike sem. Ez elgondolkodásra késztette, különösen azért, mert
ezt követően is kapott hírt a településen történt bűnügyi jellegű eseményről, melyről szintén
nem volt tudomásuk. A napirend tárgyalásánál kérte a bizottság tagjait, hogy az
együttműködési megállapodás aktualizálását használják fel arra is, hogy tekintsék át a
kapitánysággal való kapcsolatot.
Nem arról van szó, ha bármilyen esemény történik a településen, melynek beavatkozás a
következménye, arról előzetesen tájékoztatást kapjon első sorban a polgármester, hanem az
eseményről meghatározó módon legyen tájékoztatva. Minden olyan eseményről, amely
felderítésre irányul és nem veszélyezteti az intézkedés sikerét, tájékoztatni kell a település
vezetőjét. Úgy gondolja, hogy joggal elvárható, hogy a településen történt bűnügyekről
tájékoztatást kapjon. Amikor megválasztották a testületet, akkor a településnek jó
gazdájaként arra is bizalmat kapott, hogy tudja, mi történik a településen. A rendet és
fegyelmet tartassa be, sajátos eszközökkel, ha kell, akkor segítséggel. Ez a gyakorlat nem
megfelelően működik, ezen változtatni kell. Csak akkor támogatja a rendőrséggel kötendő
megállapodás megkötését, ha megnyugtató választ kapnak a felvetésre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A cikk megjelenését követően küldött egy levelet a kapitány úrnak, amelyben jelezte a cikk
megjelenésével kapcsolatos kifogásait. Elmondta, hogy havi frissítésű bűnügyi statisztikáról
kér a testület tájékoztatást. Minden hónap utolsó keddi napján lesz testületi ülés, ezért az
előző hónapról már rendelkeznek információval. A levél elküldését követő napon Sipos
Endre csákvári körzeti megbízott írásban tájékoztatást adott a településen történt bűnügyi
eseményekről, melyet ismertetett a testületi ülésen jelenlévőkkel.
Meglátása szerint a rendőrség hajlik az együttműködésre. Megtudta azt is, hogy nem a
bicskei kapitányság adta ki a sajtónak az adatokat. Kérése, hogy a település tekintetében vele
előzetesen egyeztetve jelenjenek meg hírek, és a bűncselekmény súlyánál fogva legyen
kezelve. Úgy véli, hogy a cselekménnyel kapcsolatban megjelent hír a médiákban túl lett
publikálva, ezért nagyobb cselekmény látszatát kelti, ezzel rontja a település hírnevét.
Dr. Balázs Sándor Bicske Város rendőrkapitánya:
Megköszönte a képviselő-testületnek az elmúlt évben nyújtott támogatását, amely
kiemelkedő. Szeretné, ha hasonló jó kapcsolat megmaradna a jövőben is. Az elmúlt
időszakban történtek kapcsán nem a negatív tapasztalatot vonná le, mert egymást
megkeresték, tisztázták a dolgokat. A történteket nem tartja nagy problémának. Kéri, hogy
5

ne vesse el a testület az eddigi korrekt hozzáállását. A cikknek nem csak negatív hozadéka
van. Soha nem szabad semmiféle akcióról előre tájékoztatást, információt adni. Utólag
tájékoztatást adnak az eseményekről. Megbeszélték a főkapitánysággal, hogy ha csákvári
hír kerül ki, akkor előzetesen elküldik a polgármesternek. A kérésnek megfelelően a
tájékoztatás folyamatosan meg fog történni, de csak számadatokkal. Konkrét adatokra
vonatkozóan nem adnak a jövőben sem tájékoztatást.
A csákvári rendőrőrs tagja lesz a vértesboglári körzeti megbízott is, aki Bodméron is ellátja
a körzeti megbízotti feladatokat. Össze lehet majd hangolni a szolgálatot, melynek
köszönhetően a csákvári körzet folyamatosan erősítve lesz.
Határozott véleménye, hogy ne ebből ítéljen a testület, hanem abból, hogy milyen
párbeszédet folytatnak.
Setét Vilmos képviselő:
Elmondta, hogy a Rendészeti Kerekasztal összejövetelein is lehetőség szerint részt vesznek a
rendőrség részéről, jó munkakapcsolat alakult ki. A polgárőrséggel is jó az együttműködés.
Véleménye szerint a Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikk korrekt volt. A folyamatos
ellenőrzések pozitív visszhangra találnak a településen. Örül, hogy az önkormányzattal sor
kerül információ egyeztetésre.
A közhangulatra is jó hatást gyakorol a tájékoztatás. Kéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság
elnökétől és a testület tagjaitól, hogy az idei évben is támogassák a rendőrséget az
előterjesztésben leírtaknak megfelelően.
Kéri a kapitány urat, hogy a bűnmegelőzési munkákat szervezzék a településen, ha lesz egy
szakképzett rendőr, aki a DADA programmal bír, akkor az álljon rendelkezésre az
iskolában. Ha a tájékoztatás működik, akkor a jövőre nézve megelőzhetők bizonyos
események. Megköszöni a rendőrség végzett munkáját.
Dr. Szeredi Péter képviselő:
Nem arra gondol, hogy előzetesen jelentsék be az akciókat. A polgármesternek küldött és az
általa ismertetett előbbi tájékoztatás kevés. Az országgyűlési képviselők ennél bővebb
tájékoztatást kapnak a megyében történt eseményekről. Rabi István a Polgárőr Egyesület
elnöke a közmeghallgatáson elmondta, hogy jónak tartaná a lakosság tájékoztatása
érdekében, ha a Hírmondó hasábjain, vagy a képújságban megjelenne a „kék hírek”. Sipos
Endre körzeti megbízott által a polgármester rendelkezésére bocsátott adatok oda jók, de a
polgármester tájékoztatásához kevés. A polgármestert az eseményekről legalább azon a
szinten kell tájékozatni, mint ami a rendőrség napi jelentésében van, abban sincs konkrét
név. A lakosság számára a kék hírek keretében tanácsadást is hozzá lehet tenni. Hihetetlen
szóbeszédek terjednek, ez rombolja a rendőrség tekintélyét is. Javítja a rendőrség imázsát, ha
lehetővé teszi a település vezetőjének tájékoztatását arról, hogy konkrétan mi történik a
községben. Szóbeszédre hagyatkoznak az emberek.
Nagyobb bizalommal kell lenni a polgármester iránt, ezzel nem veszélyeztetve a felderítést,
ennek eredményeképpen biztos, hogy még hasznosabb lesz az együttműködés. Támogatja a
megállapodás aláírását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A tájékoztatással kapcsolatos részleteket megbeszélik. Kéri, hogy támogassák az
előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a megállapodást is tartalmazó határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
46/2011. (II. 27.) határozata
a rendőrséggel kötendő támogatási megállapodásról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
alábbi szerződés módosítás megkötésére:
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 8000
Székesfehérvár, Deák F. u. 2.) képviseletében eljáró dr. Simon László r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány (a továbbiakban: Adományozott)
másrészről Csákvár Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)
képviseletében eljáró Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester (a továbbiakban:
Adományozó)
között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:
1. Felek előzetesen rögzítik, hogy közös megegyezéssel módosítani kívánják a közöttük
2011.április 4-én kelt megállapodás 3.pontját az alábbiak szerint:
„3.Az Adományozó a 46/2012. (II.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján vállalja az
Adományozott tulajdonában lévő, RB 52-81 forgalmi rendszámú, Lada Niva típusú terepjáró
gépjármű üzemben tartását saját költségvetése terhére. 2012.évre 360.000 Ft – azaz
Háromszázhatvanezer forint – összeget üzemanyag költség, 90.000 Ft – azaz Kilencvenezer
forint – összeget javítási költség, illetve egy, legfeljebb 25.000 Ft – azaz Huszonötezer forint –
összeget nagyjavítási költség fedezetére biztosít, mindösszesen 475.000 Ft, azaz
Négyszázhetvenötezer forint összegben.”
2. Az 1.pontban megjelölt megállapodás jelen megállapodással módosított 3.pontja
hatályba lép, további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak 2012.
március 1-től.
Felek kijelentik, hogy a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Székesfehérvár, 2012…………….. …..

Csákvár, 2012………………..….

dr. Simon László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Adományozott

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Adományozó

Határidő: 2012. március 10.
Felelős: polgármester
dr. Balázs Sándor Bicske Város rendőrfőkapitánya:
Megköszönte a képviselő-testületnek a nyújtott támogatást, további jó munkát kívánt és
elhagyta az üléstermet.
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2./ Tájékoztatás a 2012. január 30-i zárt ülésen hozott határozatokról. Jelentés a két ülés
között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Jelentések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet a két ülés között átruházott hatáskörben hozott
határozatokról, valamint a két ülés között végzett munkáról.
Megköszönte a katolikus egyházközség segítségét, melynek során a szociálisan rászorultak
részére tűzifa biztosításához járultak hozzá.
Evangélikus egyházközség részéről is
felajánlották a segítséget, de egyenlőre ezzel nem kívántak élni és abban egyeztek meg, hogy
ez évben a késő őszi időszakban nyújtanak majd segítséget a rászoruló családoknak.
Elmondta, hogy volt a katasztrófavédelmi felügyelőségen, a gyermeknap megszervezéséről
esett szó.
Gánt község képviselő-testületi ülésén vett részt, ahol a hétközi és hétvégi orvosi ügyelettel
kapcsolatban hangzott el tájékoztatatás.
A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos egyeztetést is megtartották az intézményvezetőkkel és
a dolgozók részére előadást tartott. Ismertette a flotta telefonnal kapcsolatos lehetőségeket,
tudnivalókat a dolgozókkal.
A Gondozási Központ és Idősek Otthonában a 2011. IV. negyedévi névnapokat ünnepelték a
hónap elején.
Február 4-én megalakult a Floriana Könyvtárban a színtársulat, amely a Paulini Béla nevet
vette fel.
Február 6-án Balogh István bodméri polgármesterrel tárgyalt a körjegyzőségi feladatokról, a
polgármester úr megköszönte a munkát és elégedettségét fejezte ki.
Részt vett a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás ülésén.
Február 9-én a TÖOSZ Fejér megyei tagozati ülésén vett részt, amely Velencén került
megtartásra.
Február 13-án az ÁNTSZ móri szervezeténél volt az orvosi ügyelet szervezése ügyében.
Talajterhelési díjjal kapcsolatos megbeszélés volt a Fejérviz Zrt. képviselőjével.
Február 14-én a közvilágítással kapcsolatos községi bejáráson vett részt.
Február 15-én tárgyalt a Luther u. 13. szám alatti ingatlan tulajdonosával, Németh
Mihálynéval az ingatlan előtti kerítés ügyében. A mai ülésen napirendi pontként tárgyalja a
testület az ügyet.
A Sirály Kft-vel egyeztetett a kockázati biztosítás megosztásáról.
Február 21., 22., és 23-án bizottsági ülések megtartására került sor. Az anyagok határidőben
megküldésre kerültek.
A szennyvíztelep és hálózat fejlesztésének felmérésével kapcsolatban a Széchenyi
Programiroda munkatársával folytatott tárgyalást.
Ezt követően felkérte a Humán Erőforrások Bizottsága tagját, Bokodi Szabolcsot, hogy
tájékoztassa a testületet a február 22-i bizottsági ülésen átruházott hatáskörben hozott
határozatokról.
Bokodi Szabolcs Humán Erőforrások Bizottsága tagja, képviselő:
Tájékoztatta a képviselő-testületi ülésen megjelenteket a február 22.-i Humán Erőforrások
Bizottsága ülésén átruházott hatáskörben hozott határozatokról.
Megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban van- e konkrét fejlemény, megkaptae az önkormányzat a kért létszámot.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A közfoglalkoztatással kapcsolatos igényt bejelentettük a Fejér Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának. A testület döntésének megfelelően 60 főre nyújtottuk be
igényünket, egész évre vonatkozóan. A községgazdálkodási iroda vezetőjével bejárták a
települést és felmérték, hogy a közterületeken milyen munkák elvégzésére van szükség.
Várja a képviselő-testület tagjainak, a Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak
javaslatait a munkák elvégzéséhez.
A tájékoztatást megköszönte és a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012.(II.27.) számú határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett
munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul
vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3/A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
/Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket a bizottsági javaslatról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására irányuló bizottsági javaslatot
szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011. (II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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4./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is. Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, illetve Bokodi Szabolcsot a
Humán Erőforrások Bizottsága tagját, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról.
Bokodi Szabolcs Humán Erőforrások Bizottsága tagja, képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet
módosításának tervezetét a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A bizottság javasolja
továbbá, hogy a rendeletet a szokásos módon tegyék közzé. A rendelet kiterjed arra is, hogy
a támogatottaktól a lakókörnyezet rendbetétele elvárható. Kéri, hogy ennek ellenőrzése is
történjen meg.
Tóth Jánosné jegyző:
Elmondta, hogy már egy esetben előfordult, hogy a támogatott lakókörnyezete kívánni valót
hagyott maga után, ezért a támogatás folyósítását felfüggesztette a hivatal. Az a cél, hogy
kövessék a rendeletben foglaltak betartását. Kirívó esettel az elmúlt időszakban nem
találkoztak.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „A
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet
módosításának tervezetét a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ Vagyonrendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek a napirend elnapolását a márciusi ülésre.
Március 14.-én szerdán ülésezne a Pénzügyi és Jogi Bizottság, véleményezné a rendelettervezetet és a március 19-i testületi ülésen ismételten tárgyalnák.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A vagyonrendelet módosítása kapcsán felmerültek olyan szempontok, amelyeket a törvényi
rendelkezés értelmezésével össze kellene vetni, és ehhez további információk szükségesek.
Tóth Jánosné jegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépését
követő 60 napon belül felül kell vizsgálni az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét.
Elmondta, hogy az önkormányzatok vagyona törzsvagyon, illetve üzleti vagyon lehet.
A törzsvagyonhoz tartozik a forgalomképtelen törzsvagyon, mely kizárólag önkormányzati
tulajdonban álló vagyon lehet. Forgalomképtelen törzsvagyonhoz tartozik még a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon. Ez nem volt eddig.
A 2. számú mellékletet üresen hagyta abból a meggondolásból, hogy a képviselő-testület
döntse el, hogy mely vagyontárgyakat sorolja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyon körébe. Úgy gondolja, hogy itt kellene szerepeltetni a kötelező
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények épületeit.
A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe van sorolva jelenleg a Kastélypark, Fazekas
Emlékház, ezek a törzsvagyonhoz tartoznak, maradhatnak továbbra is a korlátozottan
forgalomképes vagyoni körbe.
Mészáros Tamás alpolgármester eltávozott az ülésről.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a mai ülésen ne alkossa meg a képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét, hanem napolják el a
következő rendkívüli ülésig.
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012.(II. 27.) számú határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
elnapolásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megalkotását elnapolja. A helyi
rendeletet a legközelebbi rendkívüli alkotja meg.
Határidő: 2012. március 22.
Felelős: jegyző
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6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról, ennek keretében a 2011. évi adóhatósági
munkáról szóló beszámoló elfogadását.
Megköszönte a hivatal munkáját, megállapítható, hogy az átszervezés nyomán az
ügyfélfogadási idő megváltoztatásával javultak az állampolgárok ügyintézési lehetőségei,
változott a hivatali hangulat, megalapozottabb lett a hivatalban folyó munka. A hivatal
teljesítette a feladatokat, kiemelte a jegyző munkáját.
Bevált az új ügyfélfogadás. A testület a lehetőségeihez mérten a jutalmazási keret
biztosításával fejezte ki elismerését.
Megállapítható az is, hogy lényegesen csökkent az adóhátralék mértéke, javult az adófizetési
hajlandóság. Jó munkát végzett az adóiroda, az ügyintézők éltek a behajtás területén a
lehetőségekkel.
Tájékoztatta az adó bevételekkel kapcsolatos kiegészítő táblázatban foglaltakról a testület
tagjait.
Megtörténtek a szükséges jogi lépések a nagy hátralékosok vonatkozásában.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a behajthatatlan követelések törlésére tett javaslatot.
Összefoglalva; az adóiroda munkáját is jónak értékelték és a tájékoztatót elfogadásra
javasolja a Pénzügyi és Jogi Bizottság.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Elhangzott a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén az a javaslat is, hogy az önkormányzat
egyenlőre ne tegye közzé az adóhátralékosok listáját. Kéri a jegyző asszonyt, hogy erről a
lakosságot a Csákvári-Bodméri Hírmondó útján tájékoztassa. Arról is adjon tájékoztatást,
hogy a későbbiekben fontolóra kell venni, hogy élnek ezzel a lehetőséggel.
Mészáros Tamás alpolgármester visszaérkezett az ülésre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A polgármesteri hivatal munkájáról, valamint ennek részét képező adóhatósági munkáról
szóló beszámoló részletes és alapos, amelyben sok munka van. Példaértékűnek mondható az
ügyintézés. Az ügyfélfogadási idő igazodik az ügyfelek igényeihez. Az ügyfélforgalomból
következtethető, hogy az emberek bizalommal fordulnak a hivatalhoz.
Több hozzászólás nem lévén a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2012.(II.27.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról és ennek keretében a 2011. évi adóhatósági munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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7./ Beszámoló a Bölcsődei Csoport működéséről
(Előterjesztések, határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
„Bölcsődei Csoport működéséről” szóló beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
„Bölcsődei Csoport működéséről” szóló beszámolót és a bölcsőde átszervezésére irányuló
javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Megkérdezte a jegyzőt, hogy milyen költségvonzata várható az átszervezésnek.
Tóth Jánosné jegyző:
Szakhatóságoktól kell beszerezni az engedélyeket, mely egy éven belüli ismételtkérés miatt
díjmentes. Várhatóan nem jár kiadással az átszervezés, mivel az eszközök és a személyzet
biztosított, az ezzel kapcsolatos kiadások már a 2012. évi költségvetésben megtervezésre
kerültek a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézménynél. Úgy gondolja, hogy
minimális költséggel jár az átszervezés.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012.(II. 27.) határozata
a bölcsődei csoport működéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
működéséről” szóló beszámolót elfogadja.

a „Bölcsődei Csoport

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012. (II.27.) határozata
az Önkormányzati Bölcsőde átszervezéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Mese-Vár Óvoda épületében a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézmény
szervezeti keretében működő bölcsődei csoport átszervezésének szándékát
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nyilvánítja ki azzal, hogy a bölcsődét 2012. július 1-jei hatállyal az óvoda intézményi
keretén belül, többcélú intézmény szervezeti megvalósítással kívánja működtetni.
2. A közoktatási törvény 88.§ (6) bekezdése alapján az aktualizált közoktatási szakértői
vélemény csatolásával megkeresi a Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályát a fejlesztési tervre épített szakvélemény beszerzése céljából.
3. A szakvélemény ismeretében további, a működési engedély beszerzéséhez szükséges
döntéseket meghozza.
Határidő: a Kormányhivatal megkeresésére: 2012. március 10-e
Felelős: polgármester
8./ Az intézményi alapító okiratok és az önkormányzati SZMSZ „az államháztartásról”
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a szakfeladatrend változása miatti
módosítása
(Előterjesztés, határozati javaslatok, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztés szerinti alapító okiratok módosítását a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
A bizottság felkérte a jegyzőt, hogy a „ Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról” szóló
rendelet módosítás 2. §-ából adódóan az SZMSZ módosítást a mai képviselő-testületi ülésre
készítse el, illetve egészítse ki.
Javasolja továbbá Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2012. évi szakfeladatrendjét
tartalmazó függelék határozattal történő elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatokat szavazásra bocsátotta, kérte a testületet a határozatok
meghozatalára, illetve a rendelet módosítás megalkotására.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012. (II. 27.) határozata
a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5. §-ában foglaltak alapján – 2012. március 15.–i hatállyal a Gróf Esterházy Móric
Általános Iskola – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
I.
Az Alapító Okirat 10.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.5.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012.március 15-től:
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10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.
10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.
10.5.10.
10.5.11.

Megnevezés
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő
foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-,
magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vett tanulók
fejlesztő oktatása, képesség-kibontakoztató felkészítés,
integrációs felkészítés.
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása
( 5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam)
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd.
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam)
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd.
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzd.
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Iskolai intézményi étkeztetés
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Szakfeladat száma
85200-0

85201-1

85201-3
85202-1

85201-2

85202-2

85591-1

85591-2

85591-3
85591-4
56291-3

10.5.12.
10.5.13.
10.5.14.
10.5.15.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Átmeneti segély
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

88211-7
88212-9
88212-2
93120-4

II.
A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratát az I. pontban foglalt
módosítással a határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja,
felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.
Felelős:
Határidő:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

polgármester
jegyző

III.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

jegyző
1. számú melléklet

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola
Alapító Okirata
a 2012. március 15-i hatályú V. számú módosítással egységes szerkezetben

1. A költségvetési szerv neve:

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola

1.1.

A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése: Gróf Esterházy Móric Grundschule

1.2.

A költségvetési szerv rövid neve:

2. A költségvetési szerv székhelye:

Esterházy Iskola Csákvár
8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz.

2.1.

A költségvetési szerv telephelyei:

8083 Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz.
8082 Gánt, Béke tér 20. sz.

2.2.

Az Iskola Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

365929

2.3.

OM azonosító száma:

030136

2.4.

Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.5.

Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-00156982-00100006

2.6.

Adóigazgatási száma:

15365927-2-07

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
62/1992. (V.25.) számú határozata
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Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó
határozat száma:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
52/2012. (II.27.) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:
A költségvetési szerv alapító szerve:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

Közös fenntartója:

Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
A költségvetési szerv közös fenntartásával kapcsolatos
feladat és hatáskörök gyakorlását: Csákvár Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete látja el.

5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
6. Az intézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám meghatározása:
6.1.
6.2.

székhelyintézmény általános iskolai évfolyamok száma: 8 – 1-8. évfolyamig
székhelyintézménybe felvehető legmagasabb tanulólétszám: 450 fő
– mely az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók létszámát is tartalmazza –

6.3.

székhelyintézménybe napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb tanulólétszám: 135 fő

6.4.

székhelyintézménybe felső tagozatos tanulószobai foglalkozásra felvehető legmagasabb
tanulólétszám: 30 fő

6.5.

A költségvetési szerv tagintézménye:
A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatti telephelyen 1-4.
évfolyamokon két összevont kihelyezett osztállyal Tagiskolát működtet: Gróf Esterházy Móric
Általános Iskola Gánti Tagiskola elnevezéssel.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.

6.6.

Általános iskolai évfolyamok száma. 4 – 1-4. évfolyam –
A Tagiskolába felvehető legmagasabb tanulólétszám: 56 tanuló.
A tagiskolába napközi-otthonos foglalkozásra felvehető legmagasabb
tanulólétszám: 15 fő

A költségvetési szerv tagintézményének német nyelvű elnevezése:
Gant Teilgrundschule der Gróf Esterházy Móric Grundschule

7. A költségvetési szerv működési területe:

Csákvár és Gánt községek teljes közigazgatási
területe

8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt
funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
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Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
látja el.
9. A jogszabály által meghatározott közfeladata:

10.

A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
tv. 8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló
1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott általános
iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8520’08 Alapfokú oktatás

10.2. Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola alapfeladata a Gánti Tagiskolai évfolyamok tekintetében
az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi iskolai oktatás irányelve, programjai
és tantervei alapján a német nemzetiségi oktatás.
*10.3.
*10.4.
*Az Alapító Okirat 10.3. és 10.4. pontját hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja.
10.5. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:
Megnevezés
10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.
10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozások
biztosítása, súlyos beilleszkedési, tanulási-, magatartási zavar miatt
terápiás gondozásba vett tanulók fejlesztő oktatása, képességkibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés.
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
( 58. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam)
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam)
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
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Szakfeladat száma
85200-0

85201-1

85201-3
85202-1

85201-2

85202-2

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.
10.5.10.
10.5.11.
10.5.12.
10.5.13.
10.5.14.
10.5.15.
*10.6.

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Az intézmény ellátja azon tanulót, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Iskolai intézményi étkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Átmeneti segély
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

85591-1

85591-2

85591-3
85591-4
56291-3
88211-7
88212-9
88212-2
93120-4

*10.7.
*Az Alapító Okirat 10.6. és 10.7. pontját hatályon kívül helyezte a 98/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja.
11. A költségvetési szerv vezetője: az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések
szerint – a munkáltatói jogokat.
A Közoktatási Intézményi Társulás létrehozása a jelenlegi megbízott igazgató megbízatását annak lejárati
időtartamáig nem érinti.
Az Intézményt az igazgató képviseli.
12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1. A csákvári 3 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 8. sz. alatt fekvő és a csákvári 1915 hrsz-ú 8083
Csákvár, Szent István u. 3.-5. sz. alatti fekvő a csákvári és a bejáró gánti általános iskolai 1-8.
évfolyamos tanulók és az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók oktatására – nevelésére,
képzésére – szolgáló ingatlan, valamint bennük lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok.
Ezen ingatlanok használati joga nem kizárólagos, a „Dallam” Alapítvány fenntartásában lévő
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére is szolgál.

13.2. A gánti 7 hrsz-ú, - 8082 Gánt, Béke tér 20. sz. alatt fekvő a gánti általános iskolai 1–4. évfolyamos tanulók
oktatására szolgáló ingatlan a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel együtt.
A költségvetési szerv által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő berendezések, ingóságok
felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.2. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések,
ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i időpontot
követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a
Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a
Társulás tagjait együttesen illeti meg.
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14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a
társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben
foglalt szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem
idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat.

15.

A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Képviselő-testület a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 56/2009.(III..26.) számú határozatával elfogadott
Alapító Okiratát a 151/2009.(IX.15.), a 78/2010. (V.10.), a 98/2011.(III.31.), a 262/2011.(VII.28.), valamint az
52/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, ezen határozattal foglalta a V. számú módosítással egységes
szerkezetbe.

Csákvár, 2012. február 27.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2012.(II.27.) határozata
a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5. §-ában foglaltak alapján – 2012. március 15–i hatállyal a Mese-Vár Óvoda – mint
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és
foglalja egységes szerkezetbe:
I.
Az Alapító Okirat 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.4.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március15-től:

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája tekintetében alapfeladata az Oktatási
Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és
óvodai programja alapján a német nemzetiségi nevelés.
Megnevezés
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
10.4.1.
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
10.4.2
(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény ellátja azon gyermeket, aki a szakértői és
10.4.3.
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több
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Szakfeladat száma
85100-0
85101-1

85101-2

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

85101-3
56291-2
88211-7
88212-9

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája tekintetében alapfeladata az Oktatási
Miniszter által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és
óvodai programja alapján a német nemzetiségi nevelés.”
II.
A Képviselő-testület a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát az I. pontban foglalt módosítással a
határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a
Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.
Felelős:
Határidő:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

polgármester
jegyző

III.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Mese-Vár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
jegyző
döntést követő 8 nap

1. számú melléklet
Mese-Vár Óvoda
Alapító Okirata
a 2012. március 15-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben
1.

A költségvetési szerv neve:

Mese-Vár Óvoda

A költségvetési szerv német nyelvű elnevezése: Märchen-Burg Kindergarten
2.

A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz.

2.1. A költségvetési szerv telephelyei:

8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz.
8082 Gánt, Táncsics u. 4.sz.
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3.

4.

2.2. A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

365930

2.3. OM azonosító száma:

029979

2.4. Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.5. Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-00156983-00100005

2.6. Adóigazgatási száma:

15365934-2-07

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 52/1998. (VI.30.) számú határozata
Jelen módosítást s egységes szerkezetbe foglalást
jóváhagyó határozat száma:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2012. (II.27.) számú határozata
A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelyei:
A költségvetési szerv alapító szerve:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

A költségvetési szerv közös fenntartója:

Csákvár– Gánt Közoktatási Intézményi Társulás
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
A Társulás tagjai:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
Az Óvoda közös fenntartásával kapcsolatos feladat és
hatáskörök
gyakorlását:
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete látja el.

5.

A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

6.

Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:
6.1.

Székhelyintézmény óvodai csoportok száma: 3

6.2.

A székhelyóvodába felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 75 gyermek

6.3.

A költségvetési szerv tagintézményei:
6.3.1.

6.3.2.

Csákvári Tagóvoda
8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz.
•
óvodai csoportok száma:
3
•
felvehető legmagasabb gyermeklétszám:
•
Gánti Tagóvoda
8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz.
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68 gyermek

•
•
6.3.3.

óvodai csoportok száma:
1
felvehető legmagasabb gyermeklétszám:

25 gyermek

A Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája német nyelvű elnevezése:
Ganter Mitglied Kindergarten der Kindergarten Märchen-Burg

7.

A költségvetési szerv működési területe:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata és Gánt Község
Önkormányzata teljes közigazgatási területe.

8.

A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. Önállóan működő, az előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű,
önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási
megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak
végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolóval
rendelkezik.
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési
beszámolója Csákvár Nagyközség Önkormányzata
költségvetéséről s éves költségvetése végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletébe épül be.

9.

10.

A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.
8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló 1993. évi
LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok
ellátása.
A költségvetési szerv tevékenységei:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
Alaptevékenysége:

8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

10.2. Szakágazati besorolása:
Alaptevékenysége:

851020 Óvodai nevelés

*10.3.
10.4. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:

10.4.1.
10.4.2

10.4.3.

Megnevezés
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény ellátja azon gyermeket, aki a szakértői és
rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
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Szakfeladat száma
85100-0
85101-1

85101-2

10.4.4.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

85101-3

10.4.5.

Óvodai intézményi étkeztetés

56291-2

10.4.6.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

88211-7

10.4.7.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

88212-9

Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája tekintetében alapfeladata az Oktatási Miniszter által kiadott nemzeti,
etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja alapján a német nemzetiségi nevelés.
**10.5.
**10.6.
11.

A költségvetési szerv vezetője:
Az óvodavezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Csákvár Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete – Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes
véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló
1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói
jogokat.

*Az Alapító Okirat 10.3 pontját hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III.31.) számú határozat 3. pontja.
*Az Alapító Okirat 10.5. és 10.6. pontját hatályon kívül helyezte a 99/2011. (III.31.) számú határozat 5. pontja.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármestere.
A Mese-Vár Óvodát az óvodavezető képviseli.
12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1. a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvő,
13.2. a csákvári 733 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szabadság tér 13. sz. alatt fekvő,
13.3. a gánti 65 hrsz-ú, 8082 Gánt, Táncsics u. 4. sz. alatt fekvő,
ingatlanok, valamint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok.
A közoktatási intézmény által használt, 13.1.-13.2. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévő berendezések,
ingóságok - felett Csákvár Nagyközség Önkormányzata, a 13.3. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő
felszerelések, ingóságok – felett Gánt Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2009. augusztus 1-i
időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó
vagyonnövekmény a Csákvár – Gánt Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely
tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A Mese-Vár Óvoda a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat - a társult
Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeleteiben foglalt
szabályok szerint - az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti, és
nem terhelheti meg azokat.

15.

A Mese-Vár Óvoda vállalkozói tevékenységet nem folytat.

A Képviselő-testület a Mese-Vár Óvoda 56/2009.(III.26.) számú határozatával elfogadott Alapító
Okiratát a 154/2009.(IX.15.), a 178/2009.(X.27.), 99/2011.(III.31.), 259/2011.(VII.28.), a
435/2011.(XII.15.) , valamint az 53/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, s ezen határozattal
foglalta a VI. számú módosítással egységes szerkezetbe.
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Csákvár, 2012. február 27.
/: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/
polgármester

/: Tóth Jánosné :/
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012.(II.27.) határozata
a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5. §-ában foglaltak alapján – 2012. március 15–i hatállyal a Gondozási Központ és
Idősek Otthona – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

I.
Az Alapító Okirat 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.4. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8.
10.4.9.
10.4.10.
10.4.12.
10.4.13.

Megnevezés
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális
ellátásának komplex támogatása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális
ellátásainak komplex támogatása
Idősek nappali ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása
bentlakás nélkül
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Bölcsődei ellátás
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Szakfeladat száma
87300-0
87301-1
88100-0
88101-1
88109-0
88920-1
88992-1
88992-2
88992-4
88910-1
88211-7
88212-9

II.
A Képviselő-testület a Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát az I. pontban foglalt
módosítással a határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja,
felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.
Felelős:
Határidő:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

polgármester
jegyző
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III.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

jegyző
1. számú melléklet

Gondozási Központ és Idősek Otthona
Alapító Okirata
a 2012. március 15-i hatályú XVII. számú módosítással egységes szerkezetben
1.

A költségvetési szerv neve:

Gondozási Központ és Idősek Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szent István u. 13.

2.1.

A költségvetési szerv telephelyei a költségvetési szerv belső szakmai szervezeti egységeihez
kapcsolódóan:
2.1.1. Idősek Otthona
2.1.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.1.3. Bölcsőde

2.2.

8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3.
8083 Csákvár, Szabadság tér 3.
8083 Csákvár, Ady E. u. 2.

A költségvetési szerv ügyfélfogadást biztosító Területi Irodái:
2.2.1. 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.
2.2.2. 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.
2.2.3. 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

365941

2.4.

Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.5.

Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-00156987-00100001

2.6.

Adóigazgatási száma:

15365941-2-07

2.3.

3.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 62/1992. (V.25.) számú határozata
Jelen módosítást, s egységes szerkezetbe foglalást jóváhagyó határozat száma:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete 54/2012. (II.27.) számú határozata

4.

A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye:
4.1.

A költségvetési szerv alapító szerve:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

4.2.

A költségvetési szerv közös fenntartója: Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás
székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz.,

4.3.

A Társulás tagjai:

26

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
4.3.2. Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.
4.3.3. Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
4.3.4. Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
4.3.1.

5.

6.

7.

8.

Az intézmény férőhelyeinek száma:
6.1.

idősek otthona férőhelyeinek száma:

27 fő

6.2.

nappali ellátás férőhelyeinek száma :

30 fő

6.3.

bölcsődei csoport száma:
bölcsődei férőhelyek száma:

1
12 fő

A költségvetési szerv működési területe:
7.1.

Az idősek otthona, nappali ellátás, étkeztetés,
valamint a bölcsődei ellátás tekintetében:
Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe,
bölcsődei ellátás tekintetében szabad kapacitás
esetén a bicskei kistérség valamennyi településének
közigazgatási területe.

7.2.

A házi segítségnyújtás, családsegítés
és a gyermekjóléti feladatok tekintetében:

A költségvetési szerv jogállása:

Csákvár, Gánt, Vértesboglár és Bodmér községek
teljes közigazgatási területe.

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói
szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló
bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – a munkamegosztási
megállapodás alapján – Csákvár Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak
végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolóval
rendelkezik.
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési
beszámolója Csákvár Nagyközség Önkormányzata
költségvetéséről s éves költségvetése végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletébe épül be.

9.

A jogszabály által meghatározott közfeladata:
A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §
(1) bekezdésében, „a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv-ben meghatározott
szociális alap és szakosított ellátások, valamint a
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„gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló
1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott gyermekjóléti
alapellátások biztosítása.
10. A költségvetési szerv tevékenységei:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:
Szakágazati besorolási alaptevékenysége:
További alaptevékenységei:

8730’08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8810’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása
8899’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

10.2. Az alaptevékenység szakágazati besorolása:
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
*10.3.
10.4.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:

Megnevezés
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának
komplex támogatása
10.4.2. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak
10.4.3.
komplex támogatása
10.4.4. Idősek nappali ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás
10.4.5.
nélkül
Gyermekjóléti szolgáltatás
10.4.6.
Szociális étkeztetés
10.4.7.
10.4.8. Házi segítségnyújtás
10.4.9. Családsegítés
10.4.10. Bölcsődei ellátás
10.4.12. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
10.4.13. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
10.4.1.

10.5.

Szakfeladat száma
87300-0
87301-1
88100-0
88101-1
88109-0
88920-1
88992-1
88992-2
88992-4
88910-1
88211-7
88212-9

A költségvetési szerv keretein belül az Idősek Otthona, a Bölcsőde, valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egységek. Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szerv biztosítja ezen ellátási
területek önálló szakmai egységként történő működését.

11. A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott
időtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - az Alapító Okirat 4. pontjában
felsorolt társult önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményének ismeretében - bíz meg, s gyakorolja
tekintetében – a „ helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések, s a
Társulási Megállapodás IV. pontjában foglaltak szerint – a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere.
Az Intézményt az intézményvezető képviseli.
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12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók. Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a „Munka Törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tvben foglaltak az irányadók.
A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezető gyakorolja.
*Az Alapító Okirat 10.3. pontját hatályon kívül helyezte a 35/2011. (I.20.) számú határozat 4. pontja.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1. A csákvári 1921 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Szent István u. 13. sz. alatt fekvő, a csákvári 1936 hrsz-ú
8083 Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. sz. alatt fekvő, a csákvári 9 hrsz-ú 8083 Csákvár, Szabadság tér 3.
sz. alatt fekvő ingatlanok, valamint bennük lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok, továbbá
a csákvári 666 hrsz-ú, 8083 Csákvár, Ady E. u. 2. sz. alatt fekvő ingatlan bölcsődei ellátást biztosító
helyiségei, valamint bennük lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok, melyek Csákvár
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak.
13.2. A bodméri 110/2 hrsz-ú 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz. alatt fekvő irodahelyiség a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel Bodmér Község Önkormányzata tulajdonát képezi.
13.3. A vértesboglári 252/5 hrsz-ú 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz. alatt fekvő irodahelyiség a
benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel Vértesboglár Község Önkormányzata tulajdonát
képezi.
13.4. A gánti 178 hrsz-ú 8082 Gánt, Hegyalja u. 25. sz. alatt fekvő irodahelyiség a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel Gánt Község Önkormányzata tulajdonát képezi.
A 13.2.-13.4. pont alatti ingatlanokban lévő helyszíni szolgáltatást, ügyfélfogadást biztosító Területi Irodák
fenntartásáról, üzemeltetéséről saját költségviselésük mellett a tulajdonosi jogkört gyakorló
önkormányzatok külön-külön gondoskodnak.
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13.1. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a szociális és
gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem
terhelheti meg azokat.
A 13.1. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 16/2008. (XII.17.) számú
rendeletének 16. §-ában foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni.
15. A Gondozási Központ és Idősek Otthona vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okiratát a Képviselő-testület a
62/1992.(V.25.) számú határozatával fogadta el, s a 21/1994.(II.17.), az 53/1996.(V.31.), a
12/1998.(II.3.), a 97/2000.(IX.29.) Kt. számú, a 81/2003.(VII.8.), a 130/2003.(XI.18.), a
147/2003.(XII.16.), a 10/2005.(I.25.), a 38/2005.(IV.19.), a 131/2005.(XII.13.), a 10/2008.(I.29.),
a 66/2009.(IV.28.), a 153/2009.(IX.15.), a 35/2011.(I.20.), a
97/2011.(III.31.), a
434/2011.(XII.15.), valamint az 54/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, s ezen
határozattal foglalta a XVII. számú módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2012. február 27.
/: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/
polgármester

/: Tóth Jánosné :/
jegyző
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012.(II.27) határozata
a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5. §-ában foglaltak alapján – 2012. március 15–i hatállyal a Floriana Könyvtár – mint
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és
foglalja egységes szerkezetbe:
I.
Az Alapító Okirat 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.4.

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5
10.4.6.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:
Megnevezés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

Szakfeladat száma
58140-0
59100-0
60200-0
91012-1
91012-2
91012-3

II.
A Képviselő-testület a Floriana Könyvtár Alapító Okiratát az I. pontban foglalt módosítással a
határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a
Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.
Felelős:
Határidő:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

polgármester
jegyző

III.
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Floriana Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő megküldése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

jegyző

1. számú melléklet
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Floriana Könyvtár
Alapító Okirata
a 2012. március 15–i hatályú VIII. számú módosítással egységes szerkezetben
1. A költségvetési szerv neve:

Floriana Könyvtár

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.

2.1. A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

365963

2.2.

Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.3.

Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-00156989-00100009

2.4.

Adóigazgatási száma:

15365965-1-07

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
79/2004.(V.25.) számú határozata
Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó
határozat száma:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2012. (II.27.) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye:
A költségvetési szerv alapító szerve:
A költségvetési szerv fenntartója:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
*6.
7. A költségvetési szerv működési területe:

Csákvár Nagyközség teljes közigazgatási területe

8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz gyakorolt
funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
látja el.

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata:

A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
tv. 8. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv-ben
meghatározott települési – nyilvános - könyvtári
feladatok ellátása

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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10.1. TEÁOR ’08 alapján:

9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

10.2. Szakágazati besorolása:

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

*10.3.
*Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 2. pontja.

10.4.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:
Megnevezés

10.4.1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
10.4.2. Film-, video-, televízióműsor-gyártás
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5
10.4.6.

Szakfeladat száma
58140-0

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

59100-0
60200-0
91012-1
91012-2
91012-3

*10.5.
11.

A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott
időtartamra Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, s gyakorolja tekintetében

–
a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói
jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Nagyközség Polgármestere.
Az Intézményt az intézményvezető képviseli.
12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók.

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1. A csákvári 1976. hrsz-ú, 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. sz. alatt fekvő ingatlan, valamint benne
lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok.

14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a települési könyvtári
feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 16/2008. (XII.17.) számú
rendeletének 16. §-ában foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni.

15.

A Floriana Könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat.

*Az Alapító Okirat 10.3.. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 4. pontja.
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*Az Alapító Okirat 10.5.. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 6. pontja.

A Nagyközségi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratát a Képviselő-testület
a 79/2004.(V.25.) számú határozatával fogadta el, s a 35/2005.(IV.19.), a 86/2005. (VIII.16.), a
11/2008. (I.29.), a 68/2009.(IV.28.), a 129/2009.(VII.28.), a 152/2009.(IX.15.), a
100/2011.(III.31.), valamint az 55/2012.(II.27.) számú határozatával módosította, s ezen
határozattal foglalta a VII. számú módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2012. február 27.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012.(II.27.) határozata
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet
5. §-ában foglaltak alapján – 2012. március 15–i hatállyal Csákvár Nagyközség
Polgármesteri Hivatala – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

I.
1./ Az Alapító Okirat 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.3. Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-01331452-00100004

2./ Az Alapító Okirat 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
10.4.

Sorsz.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8.
10.4.9.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:

Megnevezés

Szakfeladat száma
Önkormányzati jogalkotás
84111-2
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
84111-4
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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84111-5
84111-6
84111-7
84111-8
84112-6
84112-7
84113-3

10.4.10.
10.4.11.
10.4.12.
10.4.13.
10.4.14.
10.4.15.
10.4.16.
10.4.17.
10.4.18.
10.4.19.
10.4.20.

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása

88211-1
88211-2
88211-3
88211-5
88211-6
88211-7
88211-8
88211-9
88212-4
88220-2
88996-7

II.
A Képviselőtestület Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az I. pontban foglalt
módosítással a határozat 1. számú mellékletében foglaltan egységes szerkezetbe foglalja,
felhatalmazva a Polgármestert és a Jegyzőt annak aláírására s kiadására.
Felelős:
Határidő:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

polgármester
jegyző
III.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő
megküldése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
jegyző
döntést követő 8 nap
1. számú melléklet
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Alapító Okirata
a 2012. március 15-i hatályú XII. számú módosítással egységes szerkezetben

1. A költségvetési szerv neve:

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala

2. A költségvetési szerv székhelye:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

2.1. A Magyar Államkincstárnál
vezetett törzskönyvi száma:

361514

2.2. Számlavezető pénzintézete:

Raiffeisen Bank Zrt.

2.3. Pénzintézeti számlaszáma:

12023008-01331452-00100004

2.4. Adóigazgatási száma: 15361514-2-07
3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
81/2003. (VII.8.) számú határozata
Jelen Alapító Okirat módosítást jóváhagyó
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határozat száma:

·

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2012. (II.27.) számú határozata

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye:
A költségvetési szerv alapító szerve:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.

A költségvetési szerv fenntartói:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
·

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. sz.

· Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. sz.
5. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
*6.

*Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 210/2010. (X.28.) számú határozat 1. pontja.
7. A költségvetési szerv illetékességi területe:

Csákvár Nagyközség, Bodmér Község és Vértesboglár
Község teljes közigazgatási területe

8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében
teljes jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező helyi
önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete
útján látja el.
A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és
költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely Csákvár
Nagyközség Önkormányzata költségvetési, illetőleg
zárszámadási rendeletébe épül be.
A költségvetési szerv - külön együttműködési
megállapodás alapján - ellátja a :
Gróf Esterházy Móric Általános Iskola
(8083 Csákvár, Szabadság tér 8.)
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
(8083 Csákvár, Ady E. u. 2.)
Gondozási Központ és Idősek Otthona
(8083 Csákvár, Szent István u. 13.)
Floriana Könyvtár
(8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
Vértesboglári Általános Művelődési Központ
(8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.)
önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési
szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatait.

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.
38. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátása.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
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10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

*10.3.
Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. március 15-től:

10.4.

Megnevezés

Sorsz.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8.
10.4.9.
10.4.10.
10.4.11.
10.4.12.
10.4.13.
10.4.14.
10.4.15.
10.4.16.
10.4.17.
10.4.18.
10.4.19.
10.4.20.

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása

Szakfeladat száma
84111-2
84111-4
84111-5
84111-6
84111-7
84111-8
84112-6
84112-7
84113-3
88211-1
88211-2
88211-3
88211-5
88211-6
88211-7
88211-8
88211-9
88212-4
88220-2
88996-7

*10.5.
11.

A költségvetési szerv vezetője: a Jegyző, akit nyilvános pályázat alapján határozatlan időtartamra
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttes testületi ülés keretében,
minősített többséggel meghozott döntéssel nevez ki, s gyakorolja tekintetében – a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlói: Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Bodmér Község
Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata Polgármesterei.
A költségvetési szervet a jegyző képviseli.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: köztisztviselők, akiknek jogviszonyára a „köztisztviselők
jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. tv. és a végrehajtási jogszabályozás rendelkezéseiben foglaltak az
irányadók, valamint fizikai munkakörben foglalkoztatottak, akinek jogviszonyára a „Munka
Törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv-ben foglaltak szerint szükséges eljárni.
12.1. **

13.

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati
jog illeti meg:
13.1.

Csákvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, az önkormányzat törzsvagyonába,
továbbá egyéb vagyoni körébe sorolt, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásaiban
rögzített ingó - és ingatlan vagyon.
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14.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de nem idegenítheti és nem terhelheti meg azokat.
A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Csákvár Nagyközség Önkormányzata 16/2008. (XII.17.) számú
rendeletében foglalt előírásoknak köteles eleget tenni.

14.

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a Csákvár Nagyközség Képviselő-testülete a
81/2003. (VII.8.) számú határozatával fogadta el, s a 40/2005.(IV.19.), a 7/2008. (I.29.), a 63/2009.(IV.28.), a
130/2009. (VII.28.), a 150/2009.(IX.15.), a 179/2009. (X.27.), a 16/2010. (I.26.), a 163/2010. (IX.14.), a
210/2010. (X.28.), a 101/2011.(III.31), a 263/2011. (VII.28 ), valamint az 56/2012.(II.27.) számú határozatával
módosította, s foglalta a XII. számú módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2012. február 27.
/: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/
polgármester

/: Tóth Jánosné :/
jegyző

*Az Alapító Okirat 10.3. és 10.5. pontját hatályon kívül helyezte a 210/2010. (X.28.) számú határozat 2. pontja.

**Az Alapító Okirat 12.1. pontját hatályon kívül helyezte a 263/2011. VII.28.) számú határozat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2012.(II.27.) határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladatrendjének módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 24.§ (1) és (2)
bekezdése alapján 2012. március 15–i hatállyal az önkormányzat szakfeladatrendjét mely egyben a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú függelékét képezi- az
alábbiak szerint határozza meg:
I.
1. Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata
alaptevékenységei 2012. március 15-től:

1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.

Szakfeladati

Megnevezés
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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rend

szerinti

Szakfeladat száma
36000-0
37000-0
38120-1
38210-1
42110-0
52200-1
68000-1
68000-2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt szolgáltatások
Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás (nőgyógyászat)
Fogorvosi alapellátás
Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

84115-4
84119-1
84119-2
84140-2
84140-3
84215-5
84242-1
84254-1
86210-1
86210-2
86224-0
86230-1
86904-1
86904-2
88212-2
88212-3
88212-9
88220-3
88994-2
89030-1
89030-2
89050-9
91050-1
91050-2

II.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
döntést követő 8 nap

jegyző

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2011. (XII. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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9./ A települési vízrendezési pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok
ellátására
szerződés megkötése
(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek, hogy az OTP-Hungaro-Projekt Kft-vel kössön az önkormányzat
megbízási szerződést a települési vízrendezési pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment
feladatok ellátására vonatkozóan.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
58/2011. (II. 27.) határozata
az OTP-Hungaro Projekt Kft-vel projektmenedzsment szerződés megkötéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csákvár Nagyközség települési
vízrendezésének
fejlesztése”
című,
KDOP-4.1.1/E-11-2011-0023
jelű
pályázata
projektmenedzsment feladatainak ellátására benyújtott árajánlatokat megismerte.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat ellátásra az OTP
Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft-vel (1134
Budapest, Dévai u. 26-28., 4. emelet) az alábbi szerződést aláírja.

„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Székhely:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

Adószám:

15727055-2-07

Kapcsolattartó személy neve:

Nagyné John Ágnes főtanácsos
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Levelezési cím:

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.

Telefonszám:

22/582-312

Telefaxszám:

22/354-135

E-mail-cím:

nagyne@csakvar.hu

Pénzforgalmi számla (bankszámla)
száma:

12023008-00156965-00100009

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről
OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft.
Székhely:

1134 Budapest, Dévai u. 26-28., 4. emelet

Cégjegyzékszám:

01-09-708174

Adószám:

12883668-2-41

Kapcsolattartó személy neve:

Kecskés Emese projektmenedzser

Levelezési cím:

1134 Budapest, Dévai u. 26-28., 4. emelet

Telefonszám:

412-3514, 70/333-0451

Telefaxszám:

238-0981

E-mail-cím:

kecskes.emese@otphp.hu

Pénzforgalmi számla (bankszámla)
száma:

11794008-20516301

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban együtt: „Felek”, bármelyikük: „Fél”) között az alábbi feltételekkel (a
továbbiakban: „Szerződés”):
I. A megbízás tárgya
Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára a/az „KDOP-4.1.1/E-2011 Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című pályázati kiírás keretében
támogatást nyert Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése projektjéhez
kapcsolódó a jelen szerződésben meghatározott Ászf szerinti szűkített projektmenedzsment
feladatokat lássa el.
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II. Határidők:
1.
Jelen szerződés határozott időtartamra jött létre. A projektmenedzsment feladatok
ellátása a projekt elindításától a projekt pénzügyi lezárásáig de legkésőbb 2013.december 31ig tart. Amennyiben ezen határidőig nem történik meg a projekt pénzügyi lezárása,
Megbízott ezt követően a Szerződés időtartamának meghosszabbítása esetén további díjazás
mellett látja el a projektmenedzsment feladatokat. A projekt pénzügyi lezárása a zárójelentés
és utolsó kifizetési igénylés Közreműködő Szervezet általi elfogadását, és az igényelt
támogatás átutalását jelenti.
2.
Megbízó köteles a Megbízott részére minden olyan információt rendelkezésre
bocsátani, amely a projektmenedzsment tevékenységet elősegítheti. A Megbízó köteles a
megbízás ellátásához szükséges és a Megbízott által a jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben igényelt adatokat és információkat a lehető legrövidebb időn belül, a 2.
számú melléklet szerinti ütemezéssel, megfelelő tartalommal a Megbízott rendelkezésére
bocsátani.
3.
A projektmenedzsment tevékenység keretében összeállítandó projekt előrehaladási
jelentéseket és kifizetés igényléseket a Megbízott olyan határidőben köteles elkészíteni, hogy
a benyújtási határidőtől visszafelé számított legkésőbb 5. (ötödik) napon azok áttekintésére a
Megbízónak lehetősége legyen.
III. Megbízási díj
1.
A Megbízottat az általa végzett tevékenységért – jelen szerződés alapján – díjazás
illeti meg.
Az I.1 pontban meghatározott projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó Megbízási
díj összege: 1.496.063 forint + áfa, amelyről a számla kiállítása negyedévente egyenlő
részösszegekben esedékes a következő ütemezés szerint:

Sorszám

Időpont

Nettó
összeg
(Ft)

Bruttó
összeg
(Ft)

1.

2012.03.30.

96.063

122.000

2.

2012.06.30.

200.000

254.000

3.

2012.09.30.

200.000

254.000

4.

2012.12.30.

200.000

254.000

5.

2013.03.30.

200.000

254.000
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6.

2013.06.30.

200.000

254.000

7.

2013.09.30.

200.000

254.000

8.

A projekt pénzügyi
lezárása (előre
láthatóan
2013.12.30.)

200.000

254.000

Amennyiben a projekt lezárására a tervezett határidőt megelőzően (azaz az utolsó
számlázási időpontot megelőzően kerül sor), úgy az utolsó hónapban kibocsátott számla
összege megegyezik a III.1-es pontban meghatározott díj még ki nem számlázott összegével.
2.

Fizetési feltételek.

A Megbízási díjat a Megbízó a Megbízott által Csákvár Nagyközség Önkormányzata
számára kiállított, Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester részére (8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.) megküldött számla alapján a Megbízott bankszámlájára történő átutalás
útján köteles megfizetni.
A számla késedelmes megfizetése esetén Megbízott automatikusan felszólítja Megbízót az
Ászf. szerinti késedelmi kamat megfizetésére.
IV. Egyéb feltételek
1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott Általános szerződéses feltételei
(Ászf), továbbá a Szerződésben megjelölt mellékletek.
2. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette,
kifejezetten és magára nézve kötelezőnek elfogadja az Általános szerződéses feltételei
valamennyi rendelkezését. A Megbízó továbbá igazolja, hogy a Megbízott külön felhívta
figyelmét azokra a rendelkezésekre – különösen az Általános szerződéses feltételek III.6,
III.7, III.8, III.9, III.14; III.19, IV.3, IV.4, IV.5, IV.8, IV.9, IV.11, VII., VIII., IX., XI., XIV., XV.
pontjaiban foglaltakra –, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó
rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott kikötéstől
eltérnek. Ezen rendelkezéseket a Megbízó aláírásával elfogadja.
4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy Általános szerződéses feltételeit
egyoldalúan megváltoztassa, illetve módosítsa az Általános szerződéses feltételeiben
szabályozott tájékoztatási kötelezettsége teljesítése mellett. Amennyiben a Megbízó a
közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást
a Megbízó részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Megbízó a tervezett
módosítást nem fogadja el, a jelen Szerződés hatályba lépésének napján érvényes Általános
szerződéses feltételek rendelkezései az irányadóak. A kiegészítés és módosítás a hatályba
lépésnek napjától kezdve vonatkozik a Szerződésre.
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5. Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, más magyar bíróságok illetékességének kizárása nélkül a felek alávetik magukat
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság,
Budapest döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár
el.
Az eljáró választottbíró(k) száma: egy. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az
eljárás során a gyorsított eljárásról szóló alszabályzat (az Eljárási Szabályzat 45. § -a)
szabályait kell alkalmazni.
6. Jelen szerződés módosításához a Felek által cégszerűen aláírt írásbeli megállapodás
szükséges.
7. A jelen szerződés 2 eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült és 2
sorszámozott mellékletet tartalmaz.
8. Felek jelen szerződést elolvasás és egyező értelmezés után mint akaratukkal mindenben
megegyezőt oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerűen
(szabályszerűen) írják alá.
9. A Megbízó aláírásával a jelen szerződés és mellékletei 1-1 eredeti példányának általa
történt átvételét is igazolja.
Budapest, 2012. február 28.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata

OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki
Gazdasági Tanácsadó és Szervező Kft.
Képv.:

Képv.:
________________________
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

________________________
Tabák Gábor
cégvezető”

10./ A közvilágítás helyzetéről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint az aktuális ügyek
keretében a témával foglalkozott a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottsági
elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
alábbi táblázat szerinti közvilágítás fejlesztését végezzék el.
A munkák elvégzésére 160.000.- Ft összeget javasol biztosítani.
Javasolja a CBA tulajdonosának megkeresését azzal, hogy az üzlet előtti új közvilágítás
kiépítéshez járuljon hozzá. A fenntartást ebben az esetben az önkormányzat magára vállalja.
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Elmondta még, hogy ha marad meg pénz, úgy néhány helyen energia takarékos izzók
kihelyezését javasolja a bizottság.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az aktuális ügyek keretében tárgyalta a napirendet. A
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Településfejlesztési Bizottság
javaslatának megfelelően a közvilágítási fejlesztés ütemezetten történő elvégzését.
Setét Vilmos képviselő:
A Rákóczi utcában a 250 wattos izzót 36 wattos izzóval váltják ki, mely éves szinten
megtakarítást jelent.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Nagyon az év elején vannak még. Javasolja, hogy a költségvetési tartalék terhére biztosítsa
a képviselő-testület a közvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzésére a pénzt.
Kezdődjenek el a munkálatok, de ne egy-két hónapon belül végezzék el, hanem
folyamatosan szeptember vége felé fejeződjön be.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy ha nem kirívó esetről van szó, akkor szeptembernél előbb már ne
foglalkozzanak a közvilágítással kapcsolatban érkező lakossági bejelentésekkel, igényekkel.
Szeptembertől gyűjtsék az újabb igényeket és majd a következő év márciusában tűzzék
napirendre.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:
Egyetért a polgármester javaslatával. Fontosnak tartja, hogy a Dobogó és a Benedek Elek
utca közvilágításával kapcsolatos lakossági kérelemnek tegyenek eleget az I. ütemben.
Setét Vilmos képviselő:
A Dobogó utcai lakosok részéről a befolyó támogatással megvalósulhatna a közvilágítási
lámpa elhelyezése az I. ütemben. Javasolja a CBA-t megkeresni a közvilágítási lámpatest
elhelyezése érdekében, kérni a hozzájárulásukat. A Szécheny i utcában is megvalósulhat
hamarosan a lámpa felszerelése, mert meg van. A többi helyen szeptemberig folyamatosan
el lehet végezni a munkákat. Jogosnak tartja Bokodi Szabolcs felvetését, ugyanis a forrás
megjelölésével együtt kell az ütemezést végezni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a
javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
59/2012.(II. 27.) határozata
a nagyközség közvilágítási helyzetéről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási helyzetéről
szóló előtermesztést megismerte. A 2012. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére bruttó
160.000.- Ft fedezetet biztosít a határozat mellékletében felsorolt munkák elvégzésére.
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Felhívja a községgazdálkodási iroda vezetőjét, hogy a munkák ütemezett elvégzésére tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szendrei Györgyi községgazdálkodási irodavezető
59/2012. (II.27.) határozat melléklete
Utca, hely:

Lámpa
felszerelés:

Dobogó sarok

xxx világítási ér+
Szabvány HGL
lámpa

Lámpa
leszerelés:

Sorrend:

Forrás:

Költség:

1.

Lakói
támogatás:
+munkadíj
Áthelyezés
Dobógó sarok
munkadíj
Áthelyezés
munkadíj

40 000Ft

Berényi út
Csákvár RT

xxx

1.

Széchényi u.
Séllei ház előtt

xxx

2.

Széchényi u.
10-11

xxx
Szabvány 75w

2.

Áthelyezés
Séllei ház elől

Széchényi u.
CBA

xxx
Szabvány 75w

3.

Ujj lámpa
CBA pénz

4.

Áthelyezés
Benedek E. u
Áthelyezés
Rákóczi K ház
Munkadíj ÖK
Karbantartás
Keret

Rákóczi u.
Kertész ház

xxx

20.000.-

20 000 Ft

70 000.Ft

Benedek E. u.

xxx
Szabvány 36w

4.

Szabadság tér
Játszótér sarok

xxx
Lámpa beüzemelés

5.

Rákóczi u.
Pörgő lámpája

xxx
Szabvány 36W

6.

UJJ lámpa
ÖK + munkadíj

30 000 Ft

7.

Épület világításként
felhasználható
munkadíj
ÖK+ munkadíj

20 000 Ft

Dózsa Gy. u
játszótér

xxx
Szabvány 250w

Dózsa Gy. u
játszótér

xxx
Szabvány 150w

7.

Széchényi u.
Zebra kiépítése
után

xxx
2xSzabvány 75w

8.
Összes költség:

20 000 Ft
15 000Ft

25 000Ft
20 000 Ft

ÖK +
munkadíj
280 000FT

Más forrásból:
125 000Ft
Önkormányzati forrás biztosítandó:
160 000 Ft
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11./ A csákvári 1536. hrsz.-ú közút elnevezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a
közterület Fecske utcára történő elnevezésével a határozati javaslat elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2012. (II. 27.) határozata
1536 hrsz-ú közterület elnevezéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 1536 hrsz-ú
közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A 1536 helyrajzi számú közútnak a Fecske utca elnevezést adja.
2. Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék a közterület címnyilvántartásba történő
felvételéről.
3. Meghatalmazza a polgármestert, hogy a közterület nevének földhivatali
bejegyzéséről intézkedjen.
Határidő: 1. pont azonnal
2., 3. pont 2012. március 30.
Felelős: jegyző
12./ Esterházy Móric köz telekalakítására érkezett árajánlatokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági
javaslatról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság az aktuális ügyek között tárgyalta az Esterházy Móric köz
telekalakítására érkezett árajánlatokat.
A bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Pénzügyi és
Jogi Bizottságnak, illetve a képviselő-testületnek, hogy az ingatlancsere szerződésének
elkészítésére 30.000.- Ft + ÁFA díj ellenében kérje fel dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes
ügyvédnőt, valamint a telekalakítási munkák elvégzésével bízza meg a GEOSZFÉRA 74 Bt-t
(Acsai Imre Tabajd, Dózsa Gy. u. 7.) bruttó 101.500.- Ft díj ellenében.
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Javasolja továbbá, hogy Szakács Zoltán ingatlantulajdonossal készüljön szerződés a további
költségek átvállalása ügyében.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja,
hogy a polgármester asszony Szakács Zoltán kérelmezőt írásban kérje fel nyilatkozattételre
arra vonatkozóan, hogy az új út kialakításával kapcsolatos költségeket vállalja-e annak
ismeretében, hogy a képviselő-testület a telekalakítási és ügyvédi költségen felül a
megvalósításhoz további forrást nem biztosít.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Mivel egy új út kialakításáról van szó, ezért az jelentős költséggel jár. Neki is az a véleménye,
hogy először egy nyilatkozattételre kell felhívni az érintett ingatlantulajdonost annak
érdekében, hogy vállalja- e az út kialakításával járó költségeket. Amennyiben vállalja, úgy a
nyilatkozatban foglalt költségeket lehet a szerződésben rögzíteni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
61/2012. (II. 27.) határozata
Esterházy Móric köz telekalakítására érkezett árajánlatokról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Esterházy
Móric köz telekalakítására beérkezett földmérői árajánlatokat, valamint az ügyvédi munka
elvégzésére beérkezett árajánlatot, és úgy határozott, hogy a „ GEOSZFÉRA 74” Bt. (Acsai
Imre Tabajd, Dózsa Gy. u. 7.) árajánlatát elfogadja, a földmérési munkálatokat bruttó
101.500.- Ft díj ellenében elvégezteti.
Az ügyvédi munka elvégzésére benyújtott árajánlatot elfogadja, dr. Halászné dr. Metlágel
Ágnes ügyvéddel a telekalakításhoz szükséges csereszerződést 30.000 Ft + ÁFA díj ellenében
elkészítteti.
A képviselő-testület a földmérési és ügyvédi díj kifizetésére a 2012. évi költségvetésben
biztosít fedezetet.
Felkéri a polgármestert, hogy Szakács Zoltán kérelmezőt írásban kérje fel nyilatkozattételre
arra vonatkozóan, hogy a hivatallal egyeztetett minőségű és méretű új út kialakításával (út
lezárás, új földút nyomvonalának kialakítása) kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja- e.
Felhatalmazza a polgármestert a földmérő és ügyvédi munka megrendelésének aláírására,
illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatási szerződés aláírására. Az ingatlanokra vonatkozó
csereszerződést a testülettel jóvá kell hagyatni.
Határidő: pályázat eredményéről kiértesítés azonnal
kérelmezőtől nyilatkozat kérés: 2012. március 16.
szolgáltatások megrendelése 2012 március 16.
Felelős: pályázat eredményének kiértesítése – jegyző
szolgáltatások megrendelése – polgármester
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13./ Majtán Lászlóné Csákvár, Radnóti utcai lakos bejelentése
(Bejelentés, előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a határozati javaslat „A”
változatának elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2012. (II. 27.) határozata
Majtán Lászlóné 8083 Csákvár, Radnóti u. 9. szám alatti lakos bejelentéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Majtán Lászlóné
bejelentését és úgy határozott, tájékoztatja a bejelentőt, hogy a települési vízrendezési
pályázat keretében elnyert támogatás eredményeként megoldást nyer a terület csapadékvíz
elvezetése.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
14./ „Utazás 2012.” kiállításon való részvétel
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága és 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy az „Utazás 2012.” kiállításon a
település önállóan megjelenjen. Támogatja továbbá egy saját asztal jogának megvásárlását.
Hozzászólás nem lévén, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
63/2012. (II. 27.) határozata
az Utazás 2012. rendezvényen való megjelenésről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „Utazás
2012” kiállításon a Magyar Turizmus Zrt. Satandján egy asztal jogának megvásárlásával a
település önállóan vegyen részt.
Határidő: 2012. március 4.
Felelős: rendezvényszervező
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15./ A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriuma tagjának megválasztása
(Előterjesztés, határozati javaslat, Kunstár Béláné nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek, hogy Kunstár Béláné Takács Irén Csákvár, Árpád u. 28. szám alatti
lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriumi tagjának megválassza.
Hozzászólás nem lévén, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2012. (II. 27.) határozata
Kunstár Béláné Takács Irén „Csákvár Jövőjéért” Közalapítvány
Kuratóriuma tagjának megválasztásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „ Csákvár Jövőjéért”
Közalapítvány Kuratóriuma tagjának
Kunstár Béláné Takács Irén 8083 Csákvár, Árpád u. 28. szám alatti lakost
megválasztotta.
Felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítvány megválasztott tisztségviselőjét értesítse,
valamint a személyi változásról a Fejér Megyei Bíróság felé a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: polgármester
16./ Aktuális ügyek
16/1. Tájékoztató a Paulini Béla Színtársulat megalakulásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Paulini Béla Színtársulat megalakulásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Az amatőr színtársulat tehetséges középiskolás fiatalokból áll. Úgy tervezik, hogy a korábbi
gyakorlattal ellentétben nem hívnak előadóművészeket az augusztus 20-i községi
ünnepségre, hanem a fiatalok fognak előadni két darabot. Az egyik a „Bíró okos lánya”, a
másik pedig a „Helység kalapácsa” színdarab lesz.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Véleménye szerint a fiatalok előadását honorálni kell. A korábbi keretek erre iránymutatást
adnak, nem muszáj annyi pénzt elkölteni, de fontosnak tartja, hogy kapjanak a fiatalok
honoráriumot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tervei szerint is kellene a fiatalokat honorálni a munkájukért. A nagyobb szereplőknek nettó
5.000.-Ft, a kisebb szerepekért pedig 2.000,- Ft-ot javasol adni.
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Mészáros Tamás alpolgármester:
Van már tapasztalata arról, hogy a fiatalok körében sértődésre ad okot, ha differenciálnak
egy csoporton belül. Nem javasolja, hogy a fiatalok megkülönböztetett elismerésben
részesüljenek. Arra gondolt, hogy lehetne munkájukat honorálni például egy nyári
színjátszó táborban való részvétellel, vagy egy-egy színházjeggyel. Elképzelhetőnek tartaná
még azt is, hogy a színházlátogatásra a buszt az önkormányzat biztosítsa számukra.
Elismerve ezzel a községi rendezvényeken való szereplésüket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye tudomásul a Paulini Béla Színtársulat
megalakulását.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tudomásul
vette, hogy a településen megalakult a Paulini Béla Színtársulat.
16/2. Szóbeli tájékoztató a Luther utca 13. számú ingatlan előtti kerítés ügyéről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a
polgármester szóbeli előterjesztésének elfogadását, valamint javasolja az ingatlantulajdonosával a megegyezést, mely szerint a drótfonatos kerítést és a feszítő huzalt az
ingatlan-tulajdonosa vásárolja meg. Az önkormányzat a kivitelezési munkákhoz egy
dolgozó segítségét ajánlja fel, valamint elvégzi az alapozási munkákat.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a tulajdonossal foglalja írásba.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2012. (II.27.) határozata
a Luther u. 13. számú ingatlan előtti kerítés ügyéről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyezséget ajánl Németh
Mihályné Csákvár. Luther u. 13. szám alatti lakos részére, mely szerint a drótfonatos kerítést
és a feszítő huzalt az ingatlan-tulajdonosa vásárolja meg. Az önkormányzat a kivitelezési
munkákhoz egy dolgozó segítségét ajánlja fel, valamint elvégzi az alapozási munkákat.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a tulajdonossal foglalja írásba.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős:polgármester
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16/3. Csákvári Cimborák Férfikórus kérelme
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Cimborák Férfikórus elismeréseként
új névként a Csákvári Cimborák nevet felvegye.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja
a képviselő-testületnek a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatának elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2012. (II.27.) határozata
a Csákvári Cimborák férfikórus névhasználatáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cimborák Férfikórus fennállása
óta végzett színvonalas művészeti tevékenységének elismeréseként támogatja, hogy új
névként Csákvári Cimborák nevet vegyen fel.
A „Csákvári” névrész használatát a Képviselő-testület jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagyné John Ágnes irodavezető
16/4. Szóbeli tájékoztató a FLORENA Ápolási Intézet bejelentéséről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ismertette a képviselő-testülettel dr. Sirály Péter ügyvezető orvos igazgató levelét, melyet a
Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalt.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a polgármester
szóbeli tájékoztatóját. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonát képező – Sirály
Kft-nek bérbe adott- Csákvár, Kastélypark 5. szám alatti ingatlan tetőhéjazat cseréjére a
polgármesteri hivatal kérjen árajánlatokat. A kivitelezők mellett kérjenek ajánlatot kizárólag
az anyagköltségekre építőipari- kereskedőktől.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
67/2012. (II.27.) határozata
a Kastélypark 5. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőhéjazat cseréjére
irányuló árajánlatok kéréséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Csákvár,
Kastélypark 5. szám alatti ingatlan tetőhéjazatának cseréjére árajánlatok bekérését határozza
el. A kivitelezői ajánlatokkal párhuzamosan a hivatal kérjen ajánlatokat építőanyagkereskedőktől kizárólag az anyagköltségekre vonatkozóan is.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: polgármester. jegyző
16/5./Szóbeli tájékoztató Balassa Mihály kérelméről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága is. Kérte a bizottság tagját,
hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
Bokodi Szabolcs Humán Erőforrások Bizottsága tagja, képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
támogatja Balassa Mihály beadványát, melyben a rovás írni vágyóknak klubhelyiség
biztosítását kéri a Floriana Könyvtárban.
Elmondta, hogy a bizottsági ülésen jelen volt a kérelmező is, akitől kérte, hogy vállaljon
személyes garanciát arra, hogy a rovásírás klub nem fog politikai, vagy más irányú
tevékenységet folytatni a könyvtárban. Balassa Mihály ígéretet tett arra, hogy pártpolitikai
gondolatok nem fognak érvényesülni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2012. (II.27.) határozata
Balassa Mihály kérelméről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Balassa Mihály
Csákvár,
Szabadság tér 11. szám alatti lakos részére térítésmentesen engedélyezi, hogy a Floriana
Könyvtár közösségi helyiségében a rovás írás iránt érdeklődőknek csoportfoglalkozást
tarthasson.
Határidő: 2012. március 10.
Felelős: polgármester
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16/6. Jókai u. 45. szám alatti ingatlanrész ajándékozásáról
(Előterjesztés, ajándékozási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az aktuális ügyek keretében tárgyalta Szilágyi László és Vatali
Tiborné Szilágyi Aranka által ajándékozandó Csákvár, Jókai u. 45. szám alatti társtulajdonú
ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés tervezetét. A Pénzügyi és Jogi Bizottság
javasolja az ajándékozási szerződés megkötését.
Elmondta, hogy jelenleg az ingatlanrészt az örökhagyó (Szilágyi Sándorné) volt élettársa
lakja, aki fizeti a közüzemi számlákat, meggyőződtek róla, hogy nincs közüzemi tartozása. A
képviselő-testületnek a későbbiekben kellene majd dönteni az ingatlanrész hasznosítására
vonatkozóan, illetve arról, hogy mi legyen a bentlakóval.
Kérte a testületet, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat tegyék meg.
Hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2012. (II.27.) határozata
a Csákvár Jókai u. 45. sz. alatti 24/96-od ingatlanrészre ajándékozási szerződés
megkötéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítette a 209/2011.
(V.26.) határozatában foglaltakat, mely a Csákvár, Jókai u. 45. szám alatti ingatlan 24/96-od
részének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozik.
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező ajándékozási szerződést megismerte,
felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. március 10.
Felelős: polgármester
16.7. / Tájékoztató a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a február 13-i ülésen hozott 43/2012. (II. 13.)
határozatban kapott felhatalmazás alapján a Raiffeissen Bank Zrt-vel (számlavezető
pénzintézettel) a hitelkeret szerződést aláírta. Elmondta, hogy a hitel feltételek egy kicsit
módosultak -rendelkezésre állási jutalék és a hitelkamat mértéke vonatkozásában, mely
szerint 1, illetve 0,5 %-kal emelkedett - a korábbi folyószámla hitelhez képest. Ezen
feltételeknek megfelelően írta alá a hitelszerződést.
Kérte a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást vegye tudomásul.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Raiffeissen
Bank Zrt-vel megkötött folyószámla hitelkeret módosult feltételeiről szóló polgármesteri
tájékoztatót tudomásul vette.
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16.8./ Fejérvíz Zrt. feljegyzésének megvitatása
(Feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Fejérvíz Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy 2013. július 1-ig kötelesek az
ingatlantulajdonosok ingatlanjaikat a meglévő közterületi csatornára rákötni, ha az
műszakilag megfelelő módon kiépült és rendelkezésre áll.
Ugyancsak e levél tartalmazza azt is, hogy az ingatlantulajdonosoknak törvényből eredő
kötelezettsége a talajterhelési díj megfizetése, abban az esetben, ha nem él a csatorna bekötés
lehetőségével, a talajterhelési díj mértéke 120,- Ft/m3 összegről 1.200,- Ft/m3-re emelkedik
2012. február hó 1. napjától, melynek megfizetése a következő évben fog jelentkezni az
ingatlantulajdonosok részére.
A Fejérvíz Zrt. főmérnöke Staudt István feljegyzés formájában tájékoztatta az
önkormányzatot arról, hogy ha az új víziközmű törvény miatt a szennyvízcsatornára rákötni
kötelezettek valamennyien rákötnek a csatorna hálózatra, a szennyvíztisztító telep a
megnövekedett terhelés miatt a tisztítást még kevésbé lesz képes ellátni, mint eddig. A
feljegyzés azt is tartalmazza, hogy a telep már jelenleg is túlterhelve működik, az engedélyen
felüli mennyiségű szennyvizet fogad be. 2015-ig be kell fejezni az új szennyvíztisztító
teleppel kapcsolatos projektet, a lakosság 100% mértékű szennyvízcsatorna ellátásának
lehetőségével együtt. Ez a kormány vállalása, melyet teljesítenünk kell. 2015-ben már a
projektzárásnak is meg kell történnie.
Csillag Tibor képviselő:
Javasolja a választókörzet országgyűlési képviselőjét is szembesíteni a jogalkotás lakosságra
nehezedő igen súlyos terhével. Mit tegyen az a lakos, aki rákötne ugyan a
szennyvízcsatorna hálózatra, de azt a szolgáltató nem engedélyezi, így ő e miatt bírságolható
lesz. Hogyan vonhatnák felelősségre az önkormányzatot, ha nincs rá pénze, hogy a
beruházást elvégezze?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Jogi szempontból sajnos nem így fogják vizsgálni a helyzetet. A régi és az új önkormányzati
törvény szerint is kötelező feladata az önkormányzatnak az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás
működtetése. A kormány vállalta, hogy 2015 végéig a jegyzékben szereplő települések, így
Csákvár tisztító telepe is megfelel az EU előírásainak. A kormány eleget tesz a
kötelezettségének azzal, hogy pályázati lehetőséget biztosít mindehhez, és hozzáteszi a
szükséges nemzeti önrészt. A kormány egyebet nem tehet, a települések helyett nem tudja
elvégezni a beruházást, mivel a csatornahálózat és a tisztító telep is önkormányzati vagyon,
ezt bérli a Fejérvíz a szolgáltatás ellátásához. Az önkormányzatokra hárul a feladat, hogy a
korszerűsítést pályázati pénzből végrehajtsák. A nehéz anyagi helyzetű településeket még
azzal is segítik, hogy BM pályázaton az önrész egy része is pályázható. A kötelezettség tehát
egyértelműen az önkormányzaté. Az önkormányzati törvény szerint úgy vállalhatunk nem
kötelező feladatot, hogy az a kötelező feladatok rovására nem mehet. Az önkormányzat
idősek otthonát működtet, valamint finanszírozza a nonprofit kft-t, amelyek veszteségesek,
legalább 20-25 millió Ft mínuszt jelentenek az önkormányzat költségvetésében. Mindkettő
nem kötelező feladat. Amennyiben vizsgálni fogják, hogy az önkormányzat valóban az Ötv.
szerint működött-e, akkor fel fogják tenni a kérdést: miért nem valósította meg a
szennyvízberuházást, és hogyan állíthatja, hogy nem volt rá anyagi fedezete, amikor nem
kötelező feladatok negatív egyenlegét finanszírozta éveken át? Ezen nem kötelező feladatok
finanszírozása miatt nem volt pénze az önkormányzatnak a kötelező feladat ellátására?
Jogilag pedig kötve van az önkormányzat a környezetvédelmi, illetve a hatósági működési
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engedélyhez, amely kimondja, mekkora kapacitású a csákvári szennyvíztisztító. Bírságot is
kiszabnak idén azért, mert még a jelenlegi rákötésekkel sem tudjuk tartani az engedélyben
szereplő kapacitást. Duplán vét tehát az önkormányzat, ha nem indítja el haladéktalanul
legalább a lakosság toborzását a csatornázás előkészületei érdekében: nem tartja be az Ötv.
szerinti finanszírozási sorrendet, és egyúttal nem tartja be a működési engedélyben szereplő
feltételt sem. Meglátása szerint így fogják vizsgálni, ezt már bizottsági ülésen is elmondta,
képviselőknek külön-külön is elmondta. Nem szeretné, ha emiatt bárkit felelősségre
vonnának a jövőben, és azt sem, ha állampolgárok az önkormányzat mulasztása miatt
fizetnének százezres környezetterhelési díjat. Úgy véli, hogy a környezetvédelmi hatóság
által kiadott határértékek be nem tartása miatt a Fejérvíz jogszerűen utasíthatja vissza a
tömegesen jelentkező szennyvízrákötési igényt a jelenlegi szennyvíztisztító kapacitása és
hatásfoka miatt. Mit mond a képviselő-testület az embereknek, ha ez bekövetkezik? Vagy az
önkormányzat fizeti ki helyettük a bírságot? Nem szabad tovább várni a gyöngyösi
főiskolával közös pályázatra, amely egyébként legelőbb májusban kerül beadásra és
amelynek több, mint fél év az eredményhirdetése. Nyertesség esetén is további 2 év a
tanulmány elkészítésének időtartama, és ezután kezdődhet a megvalósítás, amennyiben van
rá pályázati lehetőség, és reális célokat tűz ki a tanulmány. Máris 2015-nél jár az idő, és a
testület még az előkészületi lépéseket sem tette meg. Véleménye szerint azonnal el kell
kezdeni a lakosság toborzását a víziközmű társulat megalakítása érdekében.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Célszerű lenne meghívni és tanácsot kérni a környezetvédelmi hatóság szakembereitől, hogy
mi a teendő ilyen patthelyzetben. Javasolja, hogy bizottsági ülésen kerüljön erre sor és
vegyen részt az ülésen a Fejérvíz Zrt. szakembere is.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A talajterhelési díj mértéke február 1-től emelkedik. Akik rákötnek a csatorna hálózatra, azok
mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól.
Tóth Jánosné jegyző:
Sajnálatos lehet azonban, ha a Fejérvíz Zrt nem engedélyezi a rákötéseket, ha valóban a
jelenlegi technológiával a telep nem képes a terhelést elbírni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2012. (II.27.) határozata
a szennyvíztisztító telep 2012. évi terhelésével kapcsolatos teendőkről
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a következő Településfejlesztési
Bizottsági ülésre meghívja az illetékes környezetvédelmi hatóság, valamint a szolgáltató
Fejérvíz Zrt. képviselőit a szennyvíztisztítóval kapcsolatos tájékoztatás kérése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: önkormányzati irodavezető
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy akinek az aktuális ügyek keretében közölni valója van,
tegye meg.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Megkérdezte, hogy mikor lesz a március 15.-i megemlékezés és ki lesz az ünnepi szónok?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Március 15-én délelőtt 10 órakor lesz az ünnepség az iskola tornatermében. Az ünnepségen
dr. Nádorfi Gabriella mond beszédet.
A Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei is szerepelnek az ünnepségen.
Csillag Tibor képviselő:
A községben foglalkoztatásra kerülő közcélú munkások részére kézi szerszámot kellene
biztosítani, ennek érdekében pénzügyi forrást kellene találni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai, valamint a Településfejlesztési Bizottság legyen
segítségükre abban, hogy a közmunkások a község mely területén legyenek foglalkoztatva és
mit kellene elvégeztetni.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Több helyen is lehetne munkát végeztetni a foglalkoztatottakkal, azonban nagy segítség
lenne a községgazdálkodási irodának az, ha a Településfejlesztési Bizottság esetleg szakértő
munkavezetőket tudna javasolni a munkások mellé, hogy hatékonyan, szakszerűen folyjon
a tervezett munka. Nem lehet mindent a Községgazdálkodási Irodavezetőre Szendrei
Györgyire testálni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A községgazdálkodási iroda állandó alkalmazottai közül 3 munkatárs lesz egy-egy
munkacsapat vezetője.
Setét Vilmos képviselő:
Horváth Józsefné csákvári lakos, -aki a Puskaporos maradványának felújítását vállalta- arról
tájékoztatta, hogy a Kormányhivatal Műemlékvédelmi Hivatalának munkatársával
egyeztetett az építmény felújítását illetően. A felújítási munkálatok folyamatban vannak.
Tájékoztatta a polgármestert, hogy Móricmajorban színesfém eltulajdonítás történt, az
elkövetőkkel szemben a rendőrség eljárást indított.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, az ülésen való aktív részvételt, a nyilvános ülést berekesztette.
Zárt ülés megtartását rendelte el.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
jegyző

Csillag Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Dornyiné Eigner Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő
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