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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. március 22-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
dr. Nagy István
Bokodi Szabolcs
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes
Jankyné Kővári Csilla
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jelenlévő meghívottak:
Tóth Jánosné
Nagyné John Ágnes
Knausz Imre
Faddi Péterné
Lönhárd Vilmosné

jegyző
önkormányzati irodavezető
Gond.Közp.és Id. O. vez.
Óvoda vezető
iskolaigazgató

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat, a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a rendkívüli nyilvános ülésen a képviselő-testület 9 tagja megjelent, így az ülés
határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására, megkérdezi van- e valakinek új
napirendi pont felvételére javaslata?
Új napirendi pont felvételére javaslat nem volt. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros
Tamás és dr. Nagy István alpolgármesterek személyében.
A meghívóban kiadott napirendi pont tárgyalását, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot
szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadja, Mészáros
Tamás és dr. Nagy István alpolgármestereket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.
Napirendi pontok:
1./ Vagyonrendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat 2012. évi
szakfeladatrendjének módosítása az Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Aktuális ügyek
1./ Vagyonrendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján
(Rendelet-tervezet és függeléke a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A vagyonrendeletet a február 27.-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület és azt megelőzően a Pénzügyi
és Jogi Bizottság is. A képviselő-testület a február 27-én megtartott ülésén a vagyongazdálkodásról
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szóló rendelet megalkotását a 48/2012. (II.27.) számú határozatával elnapolta a rendkívüli testületi
ülésre, melynek időpontja már akkor ismert volt. Az elnapolás okaként elhangzott, hogy a kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyoni körbe való sorolás még átgondolást igényel a képviselők részéről. A
most előterjesztett tervezet már tartalmaz e vagyoni körbe sorolt javaslatot is. Konkrétan a Múzeumot
és a Tűzoltó szertárt.
Tóth Jánosné jegyző:
Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A
tulajdonosi jogokat átruházhatja, de rendelkezhet úgy is, hogy nem ruházza át, a
vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek vitelét a polgármesteri hivatal látja el. A vagyont akkor
kezelheti más szervezet, ha a képviselő-testület erre külön vagyonkezelői szerződést köt.
Birtoklás, használat, hasznok szedésének joga tekintetében a birtoklás marad az intézményeknél, az
elidegenítés és a megterhelés pedig a képviselő-testület hatásköre. Ezzel került kiegészítésre a
korábban előterjesztett rendelet- tervezet.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A bizottság a mai napon megtartott ülésén tárgyalta a módosított rendelet-tervezetet és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy a javasolt módosítással fogadja el a rendeletet.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat 2012. évi
szakfeladatrendjének módosítása az Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján
(Előterjesztés, határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ismertette a napirenddel kapcsolatos előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság a mai
rendkívüli ülésén megtárgyalt. A Pénzügyi és Jogi Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést, illetve a határozati javaslatokat.
Kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék
meg.
Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el, ezért a határozati javaslatokat egyenként szavazásra
bocsátotta.
Elsőként Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladatrendjének módosításáról szóló határozati
javaslat elfogadását kérte.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2012.(III.22.) határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladatrendjének módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 24.§ (1) és (2) bekezdése alapján 2012.
április 1–i hatállyal az önkormányzat szakfeladatrendjét – mely egyben a Szervezeti és
Működési Szabályzat 3. számú függelékét képezi - az alábbiak szerint határozza meg:
I.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei
2012. április 1-től:

1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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
Önkormányzati jogalkotás
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
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
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Szakfeladat száma
36000-0
37000-0
38120-1
38210-1
42110-0
52200-1
68000-1
68000-2
84111-2
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
88211-1
88211-2
88211-3
88211-5
88211-6
88211-7
88211-8
88211-9
88212-2
88212-3
88212-4

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek
támogatása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

88212-9
88220-2
88220-3
88996-7
88994-2
89030-1
89030-2
89044-1
89044-2
89044-3
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 jegyző
döntést követő 8 nap
III.

A Képviselő-testület az 57/2012.(II.27.) határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné jegyző
azonnal

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozathozatalt követően a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását bocsátotta
szavazásra.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
76/2012.(III.22.) határozata
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – mint irányító szerv – „az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §ában foglaltak alapján – 2012. április 1–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”

1./ Az Alapító Okirat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„2.4. Adóigazgatási száma:

15361514-1-07 „

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.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012. április 1-től:
Megnevezés
Szakfeladat száma
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
84111-4
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
84111-5
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
84111-6
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
84111-7
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
84111-8
tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
84112-6
igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
84113-3
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 polgármester
Tóth Jánosné jegyző
döntést követő 8 nap
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
IV.

A Képviselő-testület az 56/2012.(II.27.) határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Jánosné
azonnal

jegyző
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1. számú melléklet
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Alapító Okirata
a 2012. április 1-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
határozat száma:
·

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
76/2012. (III.22.) 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 Képviselőtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz.
*6.
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.

*Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 210/2010. (X.28.) számú határozat 1. pontja.
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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:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8411’08 Általános közigazgatás

10.2. Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

*10.3.
10.4.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2012.április 1-től:
Megnevezés

Szakfeladat száma

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
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

84111-4
84111-5

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

84111-6
84111-7
84111-8
84112-6
84113-3

*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.

*Az Alapító Okirat 10.3. és 10.5. pontját hatályon kívül helyezte a 210/2010. (X.28.) számú határozat 2. pontja.
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12.1. **
13.

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

14.

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

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 76/2012.(III.22.) számú határozatával
módosította, s ezen határozatával foglalta a XII. számú módosítással egységes szerkezetbe.
Csákvár, 2012. március 22.

/: Katonáné dr. Venguszt Beatrix :/
polgármester

/: Tóth Jánosné :/
jegyző

**Az Alapító Okirat 12.1. pontját hatályon kívül helyezte a 263/2011. (VII.28.) számú határozat.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több tárgy nem lévén a részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést berekesztette.

-

kmf–

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
jegyző

Mészáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Nagy István
jegyzőkönyv hitelesítő
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