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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én megtartott 

nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix    polgármester 

Mészáros Tamás     alpolgármester 

dr. Nagy István     alpolgármester 

Bokodi Szabolcs     képviselő 

Csillag Tibor      képviselő  

Jankyné Kővári Csilla    képviselő 

Setét Vilmos      képviselő 

dr. Szeredi Péter     képviselő (később érk.) 

 

Távol:    Dornyiné Eigner Ágnes    képviselő  

 

Jelenlévő meghívottak:  

 

   Tóth Jánosné     jegyző  

   Nagyné John Ágnes     önkorm. irodavezető 

   Knausz Imre     Gond.Közp.és Id. O. vez. 

   Faddi Péterné      Óvoda vezető  

   Mészárosné Ágoston Ildikó   könyvtár igazgató 

   Szolkáné Bene Ibolya     rendezvényszervező  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszönti a nyilvános ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, 

hogy a 9 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Javasolja, hogy a 15./ és  16./ 

napirendi pontokat a képviselő-testület vegye le a napirendről, ne tárgyalja a mai ülésen. Új napirendi 

pontként javasolja az aktuális ügyek keretében megtárgyalni a Csákvár Címer elhelyezésével 

kapcsolatos tájékoztatót, Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester kérelmét és nyilatkozatát, az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatási igényének 

benyújtását, a Móricmajori buszjárat többletköltségének igényére vonatkozó beadványt. Megkérdezi, 

hogy van- e valakinek még új napirendi pont felvételére javaslata? 

Több új napirendi pont felvételére javaslat nem volt. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

Csillag Tibor és Jankyné Kővári Csilla személyében.  

A meghívóban kiadott napirendi pontokat a módosításukra irányuló javaslatot, valamint a 

jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a meghívóban kiadott napirendi pontokat a módosításukra 

irányuló javaslattal együtt elfogadja, Csillag Tibor és Jankyné Kővári Csilla képviselőket 

jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./   Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet 

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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3./ Vízdíjat és szemétszállítási díjat megállapító rendeletek felülvizsgálata  

     Előterjesztő: Tóth Jánosné jegyző 

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                                                                                       

4./ A belső ellenőrzés 2011. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló jelentés megvitatása  

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                                                      

5./ A Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszámolója                                                                                        

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

6./ Kastélypark 5. sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújításának bérlővel kötött szerződése  

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                                                                        

7./ Vajda János utcai útszűkület ügye                                                                             

      Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

      Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

8./ Önkormányzati ingatlanok csatornára való rákötéséről                                         

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

 

9./ Csákvár 0235 és 0237 hrsz.-ú ingatlanok eladási ügye                                          

     Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

10./ Szóbeli tájékoztató a Községszépítési Nap előkészítéseiről                               

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

 

11./ ECC Vállakozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft-vel projektmenedzseri szerződés megkötése                                     

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

12./ Magyar Energia Beszerzési Közösség tájékoztatója a villamosenergia és a gázenergia csoportos 

       beszerzéséről                                                              

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

13./ Távfelügyeleti, vagyonvédelmi szolgáltatásra kötött megállapodás felülvizsgálata                                                                                                             

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

14./ Közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötése 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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15./ Aknázómoly elleni védekezésre forrás biztosítása 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

16./ Kenderesi út végén található önkormányzati terület bérleti szerződésének felmondása, új  

       bérlő pályáztatása 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

17./ Aktuális ügyek 

 

17/1./ Idősgondozás a 2012. évi közfoglalkoztatás keretében 

          Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

           Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

17/2. A Fejérvíz Zrt. szennyvízcsatorna rekonstrukciós javaslata 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

17/3. A „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című pályázat támogatási  

        szerződése 

        Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

        Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

17/4. Címer elhelyezése a Szabadság téren 

 

17/5. Katonáné dr.Venguszt Beatrix polgármester kérelme és nyilatkozata 

 

17/6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatási igényének  

         benyújtása 

 

17/7. Móric majori buszjárat többletköltségének igényére vonatkozó pótelőirányzat 

 

1./ 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 március 28. – április 24.-e  közötti időszakban átruházott 

polgármesteri hatáskörbe hozott határozatokról, valamint a két ülés között végzett munkáról.  

A Bicskei Rendőrkapitányságtól bekérte a közbiztonsági tájékozatót, melyet  ismertetett a 

jelenlévőkkel. 

A településen történt betöréses lopásokról sms-ben értesítette a testületi tagokat is. 

Március 28.-án Csákvár torta ügyében egyeztetett Csuta Zsolt cukrászmesterrel, ugyancsak ezen a 

napon a Haraszt utcai lakóknak utcagyűlés volt, melynek keretében az utca állapotának rendbetételéről 

esett szó, tájékoztatta a megjelenteket a várható  költségekről és elmondta, hogy az önkormányzatnak 

nincs anyagi lehetősége az út rendbetételére.  

Március 29-én polgári védelmi  elméleti előadás volt, melyen a  Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója vett részt. Délelőtt 10 órakor a Szabadság téri játszótér megnyitására került sor.  

A község központjának virágosítása érdekében 29-én  árajánlatkérés történt.  

Március 31-én polgári védelmi gyakorlat volt. Ezen a napon került megtartásra a szépkorúak 

filmklubja.  
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Április 2.-án a  Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának vezetőjét, Hajnalné dr. 

Szecsődi Zsuzsannát kereste fel, akivel a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet módosítás ügyében 

tárgyalt. A tervezetet átadta  a jegyzőnek, gondolja át,  ez ügyben rendkívüli ülés lesz, annak 

érdekében, hogy minél előbb tudjanak segíteni a lakosságnak. 

Elmondta, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség véleményezi a talajterhelési díjról szóló rendeletet, 

a felügyelőség munkatársával történt beszélgetés során felmerült, hogy az önkormányzat mentességet 

is szeretne a rendeletben megállapítani. A beszélgetés során elmondták, hogy  nem lesz akadálya a 

mentesség megállapításának.   

Az OTP Hungaroprojekt Kft vezető tanácsadójával tárgyalt a projektmenedzseri szerződés felmondása 

miatt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  a  60 napos felmondási időtől  a szerződő fél nem tud 

eltekinteni.  

Április 3-án Vértesbogláron a Vércse képviselője tartott tájékoztatót, ahol a pályázati lehetőségeket 

ismertették, ezen az alkalmon Nagyné John Ágnes vett részt. Vagyonbiztosításokat tárgyalta át a 

vagyonbiztosítási alkusszal. Kátyú biztosításra is kért ajánlatot az előző évek történéseiből okolva.  

Egyeztette  a szerződés-tervezetet dr. Sirály Péterrel, amelynek eredményéről a napirendnél  számol 

be.  

Április 4-én  tartotta a Paulini Béla színtársulat a próbáját, van remény arra, hogy az augusztus 20.-i 

községi  ünnepségre színi előadást mutatnak be.   

A húsvéti ünnepek előtt  játszóház volt a könyvtárban, köszönet érte az intézményvezetőnek.  

A Felső Haraszt utcában húsvét második napján lakógyűlést tartott, mivel az utca lakói több dologban 

kérték segítségét. Többek között gond volt, hogy a pénteki napokon nem megy fel a területre a 

hulladékszállító autó. Más egyéb felvetéseknek is utánajárt és az érintetteknek írásban adott 

tájékoztatást.   

Április 10-én Illés Szabolccsal és Mészáros Tamással a zsidó temetőben végzendő munkálatokat  

mérték fel, a  temetőben az irtási munkákkal kapcsolatban várni kell, nem érkezett még  meg a zsidó 

hitközségtől a levél.  

A rendőrőrsön szolgálatot teljesítő  rendőrök  bemutatkozó látogatáson jártak a hivatalban, két járőr és 

1 fő gyakornok teljesít szolgálatot a településen.  

Az őrs épületének rendbetételét  közmunkások és önkormányzatnál alkalmazott fizikai dolgozók 

segítették. Az anyagköltséget biztosította az önkormányzat. 

Április 11-én a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  ülésén vett részt, ekkor szerzett 

tudomást arról, hogy a kistérségben nincs meg a szociális társulási normatíva igényléshez szükséges 

lefedettségi mérték.  

Április 11-én, 12.-én és 16-án a talajterhelési díj és csatorna rákötés ügyében lakossági fórumot tartott, 

melyre összesen mintegy   300 család képviselőjét hívták meg . 

A pyrbaumi testvértelepülésről április 17-én Albert Sandmair látogatást tett a hivatalban és 

papíradományt hozott az óvoda részére, melyet köszönettel elfogadtunk.  

A Dohányos háznál lévő meleg vízforrással kapcsolatban járt a helyszínen két esetleges befektetővel, 

annak érdekében, hogyan lehetne hasznosítani.  A víz 23 C fokos volt. Arról  tájékoztatták, hogy ha  

nincs legalább 30 C fokos a víz, akkor nem minősül termálnak. A két befektető jelezte, hogy a 

befektetés nem lenne rentábilis. Üzleti körben a környezet nem előnyös, Agárd és Gárdony 

termálvízzel rendelkező települések közelsége miatt.   

A Tűzoltó Egyesület és a Vértes Múzeum évad megnyitóján vett részt, ahol Szekeres Károly és 

Szekeresné Horváth Zsuzsanna  festményeit  állították ki.  

Április 17-én a felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében benyújtott pályázathoz szükséges 

támogatási szerződést  vitte be  a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.   

A Fejérviz Zrt. üzemeltetési főmérnökével, Staudt Istvánnal tárgyalt a szennyvízcsatornára történő 

rákötési lehetőségekről.  

Április 18-án AVE Tatabánya igazgatójával folytatott tárgyalást a 2012. évi díjképzés módosított 

szabályairól. 

Április 16-án Humán Erőforrások Bizottsága ülés volt. Ugyanezen a napon tartotta a zeneiskola a 

koncertjét, melyen  más irányú elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott részt venni.  

Április 19-én területfejlesztéssel kapcsolatos előadáson vett részt a Megyeházán.  

Ugyan ezen a napon  tárgyalt az  ÁNTSZ illetékesével a csákvári nők mammográfiai 

szűrővizsgálatának megszervezéséről.  A csákváriaknak be kell utazni, mert a mozgó buszt már nem 
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tudják biztosítani, mint korábban.  A vizsgálat időpontjára autóbuszjáratot szerveznek 

Székesfehérvárra két időpontra,  90 fő szűrésének elvégzése érdekében.  

Részt vett az iskolában április  20-án megrendezett tolerancia napon. Köszöni az iskolavezetésnek és a 

rendezvényszervezőnek is e területen végzett munkáját. Az esélyek házából jelenlévők részéről is jó 

volt a visszajelzés a fogadtatást illetően, jó hangulatúnak és pozitívnak értékelték az eseményt. Ezen a 

napon a sportintézményben a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos lakossági fórum volt. 

Április 22-én dr. Csányi László kórustalálkozó volt, megköszönte a kórusoknak a vendéglátást.  

Április 23-án csatorna bekötések műszaki oldalát tanulmányozta Faddi Vilmossal, mivel többen 

jelezték, hogy nem köthető rá az ingatlanuk a csatornára.  

Fehér Imre kereste meg azzal, hogy a Berényi utca elején szeretne feszületet kihelyezni, de ez nem 

valósítható meg, mert nem áll elegendő hely a rendelkezésre, ezért azt  csak magánterületre lehet 

kihelyezni.  

Ezen a napon  a Tájfutó egyesület  és a Gánti önkormányzat képviselőjének részvételével a pályázati 

lehetőség keretében  beszélték meg  az  egészségre nevelő  programot. A rendezvényszervező ezen a 

megbeszélésen részt vett.  

Április 23-án az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével kapcsolatban munkamegbeszélést tartott a 

testület a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjaival együtt.  

Ma délelőtt 8.30 kor a településrendezési terv véleményezés volt, melyen  a főépítész is jelen volt, a 

szigorító előírásokat fontos, hogy betartsák. Jónak értékelték a rendezési tervet.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Megkérdezte, hogy mikorra várható, hogy kapnak egy korrekt anyagot a talajterhelési díjjal 

kapcsolatban. Tavalyi évvel hogyan foglalkoznak, milyen feladatai vannak a lakosságnak, erről sincs 

információ. Milyen kedvezmények adhatók.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A lakossági fórumon részletesen tájékoztatták a lakosságot arról, hogy a talajterhelési díjat a 2011. évi 

vízfogyasztás után veti ki az önkormányzat. Elmondta, hogy a testület tagjainak megküldi az ezzel 

kapcsolatban készített tájékozatót, melyet a lakossággal ismertetett.  

Megkérdezte, hogy a bizottsági elnökök be kívánnak- e számolni a két ülés között átruházott 

hatáskörben hozott döntéseikről. 

A bizottsági elnökök részéről beszámoló nem hangzott el, ezért kérte a jelenlévőket, hogy a két ülés 

között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

vegye tudomásul.  

 

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

hozta:   

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012.(IV.24.) 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 

 

2./   Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet 

        (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képei.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A  Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-

tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Köszönetét és elismerését  fejezi ki a hivatal 

pénzügyi irodájának a végzett munkájáért.  
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat az előterjesztett anyaggal 

kapcsolatban.  

Kérdés, vélemény nem hangzott el, a rendelet-tervezet szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3./ Vízdíjat és szemétszállítási díjat megállapító rendeletek felülvizsgálata  

     (Előterjesztés, rendelet-tervezet  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság  is tárgyalta a napirendet  és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a vízdíjat megállapító rendelet hatályon kívül helyezését javasolja a képviselő-

testületnek.  

Kérdés, 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-testületének 

11/2012. (V. 1.) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 14/2011. (VI. 1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

- Települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

22/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(Előterjesztés, AVE tájékoztató levelei és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság  is tárgyalta a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és nem javasolja módosítani.  

Felkéri Tóth Jánosné jegyzőt, hogy tájékoztassa a napirenddel kapcsolatos előterjesztésről a testületet.  

 

Tóth Jánosné jegyző:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság azt javasolta a testületnek, hogy a díjkülönbözetet ne fizesse meg az 

önkormányzat. Kéri, fontolja meg a képviselő-testület a  Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát.  A 

Pénzügyi és Jogi Bizottság ülését követően ismét  írt egy részletes magyarázatot a közel 700 e Ft-os 

önkormányzatot terhelő díj megfizetésének elkerülése érdekében, amelyet előző napon eljuttatott a 

képviselőknek, melyet szóban is ismertet.   

Mulasztásos törvénysértés esetén a Kormányhivatal megalkothatja a rendeletet és az  beépül a helyi 

joganyagba. Az állampolgárok részére kell, hogy megállapítsák a díjat.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

A törvény  magasabb szintű jogszabály,  mint egy rendelet, ezért  úgy gondolja, hogy a Pénzügyi és 

Jogi Bizottságnak is igaza van. Megérti, hogy a szolgáltató a költségeit be szeretné szedni. Őrület és 

eszement a törvényi szabályozás, mivel a szolgáltatások  díját az önkormányzatnak kell megállapítani, 



8 

 

de a szolgáltatást a lakosság veszi igénybe. Véleménye szerint nincs joga a szolgáltatónak az 

önkormányzattól kérni a díjkülönbözetet. Első negyedévre a törvény nem engedte meg a díjemelést.   

 

Csillag Tibor képviselő:  

2012. január 1.-én életben volt a tv. és a kormányrendelet,  mely kimondta, hogy a közszolgáltatás díja 

nem lehet több a tavalyi mértéknél, de a szolgáltatónak joga van leszámlázni. Az ide vonatkozó 

törvény és a kormányrendelet ellentétes egymással és a magasabb jogszabály kiüti az alacsonyabb 

szintűt. 

Véleménye szerint január és április 2 között nem igényelheti a szolgáltató a magasabb díjat, csak 

április 2 után.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő megérkezett a testületi ülésre, a testület 8 fővel határozatképes.  

 

Tóth Jánosné jegyző:  

2012. május 1-től lépne hatályba az önkormányzati rendelet, amely hatályon kívül helyezné a korábbi 

díjmegállapító önkormányzati rendeletet. A két rendelkezés nem ellentétes, ugyanis a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy a díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem 

haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre 

megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.   

Kormányrendelet pedig azt mondja, hogy amennyiben az önkormányzat a 2012. évben a 

közszolgáltatási díjat alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor az önkormányzat köteles a 

szolgáltató részére az igazolt költségei fedezete miatt díjkompenzációt fizetni.   

2012. március 28-án újfent módosult a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, amely lehetővé teszi, 

hogy az önkormányzat 2012. évre megállapítsa a szemétszállítási díjat, melynek maximum összege  

nettó 650,- Ft, mely önkormányzatunknál a jelenlegi rendelet szerint is jelentősen alacsonyabb.  

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:  

Egyetért azzal, amit a Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolt. Az AVE, ha érvényesíteni akarja a 

díjkülönbözetet, akkor menjen bíróságra. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Nem lesz peres eljárás, mert a szolgáltató leemelheti az önkormányzat számlájáról a tartozást incassó 

benyújtásával.   

 

Setét Vilmos képviselő:  

Az I. negyedévben a költségek behajtása az önkormányzattól kétséges, nem vesznek tőle szolgáltatást 

igénybe. Jótékonykodtak, mert kevesebbet számláztak az I. negyedévben, az terhelje a szolgáltatót.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Megfelel- e a törvényi előírásnak a rendelet-tervezet.  

 

Tóth Jánosné jegyző:  

Igen. 

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Törvénnyel ellentétes eljárás alapja a kormányrendelet, melyet 2012.-ben módosítottak,  és nincs 

harmonizálva a törvény szellemével. A díjmaximum  650,- Ft, a kormány erre irányozza elő az 

országos árharmonizációt.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Van egy érvényes rendelet.  Ha a testület úgy dönt, hogy nem  alkotja meg az előterjesztett rendelet-

tervezetet, akkor a 30/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet marad érvényben. Ebben az esetben a 

szolgáltató élhet a díjkülönbözet érvényesítésének jogával, egyrészt az I. negyedévre 

vonatkozóan,másrészt pedig az általuk javasolt 5 % helyett csak 4,2 %-os díjemelést tartalmaz a 

rendeletünk.   
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Amennyiben az előterjesztett rendelet-tervezetet megalkotja, úgy az önkormányzatot nem terheli 

fizetési kötelezettség a díjkülönbözet okán.  

 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:  

Közöljék a szolgáltatóval, hogy az önkormányzat nem hajlandó eltérni a törvényi szabályozástól.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Ismételten elmondta, hogy a szolgáltató, igényének érvényesítése érdekében a számlavezető 

bankunkhoz incassót nyújthat be, nem peres eljárással és a  törvényre hivatkozással.  

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselő:  

Javasolja, hogy írjon levelet a hivatal az illetékes szervnek, hogy van egy ilyen vita és jogos-e a 

szolgáltató részéről az önkormányzat felé az igényérvényesítés a többletköltségek miatt.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztett 

rendelet-tervezetet  nem fogadta el. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Szavazást követően a polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület az előterjesztett rendelet-

tervezetet nem fogadta el, ezért a települési szilárd-és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 30/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet marad hatályban. 

 

4./ A belső ellenőrzés 2011. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló jelentés  

      megvitatása  

     (Előterjesztés, határozati javaslat, jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

  

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a belső ellenőrzés 

2011. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló jelentést a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén  az összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló határozati javaslatot szavazásra 

bocsátotta.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

104/2011. (IV.24.) határozata 

a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a - Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megbízásából a B-Audit Kft. munkatársai által összeállított - 2011. évi 

összefoglaló ellenőrzési jelentését megismerte, azt elfogadja.  

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az ellenőrzési jelentésekben felvetett hiányosságok, 

ellentmondások rendezése megtörtént.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
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5./ A Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszámolója                                                                                        

     (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke:  

A Humán Erőforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja a  Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszámolóját.  

 

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 Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszámolójának elfogadását.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén  - a mentőszolgálat részéről-  jelenlévő Molnár András kérte, a 

Mentőszolgálattal kötött megállapodás fénymásolatát. Ezért kéri a jegyzőasszonyt, hogy a kérésnek a 

hivatal tegyen eleget. 

Hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.   

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

105/2011. (IV.24.) határozata 

a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet beszámolójának elfogadásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Határidő: 2012. május 10. 

Felelős: polgármester  

 

6./ Kastélypark 5. sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújításának bérlővel kötött szerződése  

     (Előterjesztés, megállapodás-tervezetet is tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét  

       képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Felkérte dr. Szeredi Pétet a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-

testületet a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatáról. 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:   

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

módosítással javasolja a képviselő-testületnek a megállapodás elfogadását:  

A 3./ pontban szereplő 1.151.250,- Ft összeget  a bérlő Sirály Kft. a 2013. évre vonatkozóan  bérleti díj 

címén megfizeti az önkormányzat által kibocsátott számla alapján.  Amennyiben a jegybanki 

alapkamat 2012. december 1-ig 10 % fölé emelkedik, az önkormányzat a Sirály Kft. által fizetett 

visszatérítendő összegre a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot köteles fizetni.  

Az 5./ pontban foglaltak módosítását javasolja oly módon, hogy a kivitelezővel és a szállítóval az 

önkormányzat kössön szállítási, illetve vállalkozói szerződést és a birtokban lévő bérlő az 

önkormányzattal együtt felügyelje a kivitelezési munkákat. 

Szerződésbe külön pontként kerüljön be, hogy a kivitelezőnek tudomásul kell venni, hogy a felújítási 

munkák alatt betegellátás folyik az intézményben.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen elhangzott javaslatoknak és dr. Sirály Péter ügyvezető 

orvosigazgató kérésének eleget tett és átdolgozta a megállapodást.  Kéri a képviselő-testületet,hogy 

akinek hozzászólása, kérdése, véleménye van, mondja el.  
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Hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  

  

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

106/2012. (IV.24.) határozata 

a Sirály Nonprofit Kft.-vel tetőfelújításra vonatkozó megállapodás megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

alábbi megállapodás megkötésére: 

 

„MEGÁLLAPODÁS 

 

A megállapodás létrejött egyfelől: Csákvár Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8083 Csákvár, 

Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) a továbbiakban: 

Önkormányzat 
másfelől: SIRÁLY Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8083 Csákvár, 

Kastélypark 5., adószám: 18485347-2-07, képviseletében eljár: dr. Sirály Péter ügyvezető) a 

továbbiakban: Sirály Kft. 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

1. Felek előrebocsátják, hogy jelen megállapodás célja a Csákvár Nagyközség Önkormányzata 1/1 

tulajdoni hányadban kizárólagos tulajdonában álló, Csákvár községben 197. helyrajzi szám alatti 

[természetben Csákvár, Kastélypark 5. sz. alatt található] ingatlan tetőfelújításával kapcsolatos 

kérdések rendezése. A megállapodás vita esetén a felek között érvényben lévő bérleti szerződéssel 

együtt, azzal összhangban értelmezendő a bérleti szerződés VI/4.pontja alapján. 

 

2. Az Önkormányzat az 1.pontban meghatározott ingatlan tetőfelújítását elvégzi, melynek várható 

összköltsége bruttó 2.421.250 Ft. 

 

3. A bérleti szerződés V/2.pontja alapján a felújítás költsége teljes egészében az Önkormányzatot 

terheli. Az Önkormányzat a felújításra bruttó 1.270.000 Ft összeget tervezett a költségvetésében. 

Mivel az önkormányzat költségvetési lehetőségei az előirányzat kiegészítésére, átcsoportosításra nem 

adnak lehetőséget, a Sirály Kft.-vel folytatott előzetes tárgyalás alapján a kft. mint bérlő előre megfizet 

2013.évre vonatkozóan bruttó 1.151.250 Ft, azaz Egymillió-egyszázötvenegyezer-kettőszázötven 

forint bérleti díjat az önkormányzat által kibocsátott számla alapján. Az összeget az Önkormányzat 

betudja a Sirály Kft. által 2013-ban fizetendő bérleti díjába 2013.január 1-től oly módon, hogy jelen 

megállapodás alapján mindaddig nem szükséges a bérlő által pénzügyileg rendezni a bérleti díjról 

kiállított számlát, amíg a kiszámlázandó bérleti díj mértéke el nem éri az Önkormányzat által 

visszatérítendő összeget. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a 3.pontban szereplő összeg Sirály Kft. részére történő megtérítéséért az 

Önkormányzat akkor is jótáll, ha a bérleti jogviszony bármely, jelen megállapodás megkötésekor előre 

nem látható körülmény miatt megszűnik. Ekkor a 3.pontban leírt visszatérítés nem betudással, hanem 

a Sirály Kft. részére egyenlő, 12 havi részletben valóutalással történik. 

 

5. Amennyiben a 4.pontban megjelölt feltétel bekövetkezik, és a jegybanki alapkamat 2012. december 

1-ig 10 % fölé emelkedik, az önkormányzat a 3.pontban megjelölt, visszatérítendő összegre a 

jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot köteles fizetni. Egyébként az előre kiszámlázott bérleti 

díjra kamat nem jár. 

 

6. Felek rögzítik, hogy a felújítással érintett épületben a felújítás teljes időtartama alatt betegellátás 

folyik. 

 

7. Felek a jelen megállapodásra vonatkozó kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 
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Önkormányzat részéről:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Sirály Kft. részéről:  dr. Sirály Péter ügyvezető 

8. Felek jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják. 

 

9. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba, és határozott időtartamra, a felújítási munka 

elvégzésére vonatkozó együttes teljesítés igazolás kiadásáig szól. 

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a további vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

A felek a megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Csákvár, 2012.április 25. 

 

 

........................................................ ........................................................ 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Sirály Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft” 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7./ Vajda János utcai útszűkület ügye 

      (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A napirendet megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a polgármestert bízza meg, tárgyaljon az 

ingatlan tulajdonosával a kerítés áthelyezéséről a tulajdonjog megváltoztatása nélkül  és felkéri a 

polgármestert a megállapodás-tervezet előkészítésére.   

A Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Településfejlesztési  Bizottság javaslatával egyetértett és  a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolja. 

Sajnos nem  tudott  tárgyalni Kemény Józsefnével, mert  más elfoglaltsága akadályozta ebben, de 

megkérte a jegyző asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot vele.  

 

Tóth Jánosné jegyző.  

Tárgyalt Kemény Józsefné érintett ingatlan-tulajdonossal, aki  úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a 

kerítés beljebb építéséhez, ezzel mintegy 7 m2 nagyságú területet a tulajdonjog megváltoztatása nélkül 

az önkormányzatnak átad, melynek ellenértékét 35.000.- Ft összegben javasolja a képviselő-

testületnek meghatározni. Elmondta, hogy a kerítés építés költsége az önkormányzatot terheli.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

107/2012. (IV. 24.) határozata 

a Vajda János utca útszűkület rendezéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vajda János utca 

útszűkület rendezésére irányuló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
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Kemény Józsefné  Csákvár, Vajda János utca 6. szám alatti lakos -tulajdonossal történt előzetes 

egyeztetés alapján-  ingatlanából 7 m2 terület, tulajdonos használati korlátozása mellett igénybe kíván 

venni.  

A 7 m2 nagyságú területrész a tulajdonjog megváltoztatása nélkül az önkormányzatnak kerül átadásra, 

melynek ellentételezéseként az önkormányzat 35.000.- Ft-ot fizet Kemény Józsefné Csákvár, Vajda 

János u. 6. szám alatti ingatlan-tulajdonosnak.  

Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatának megfelelően készítse el a megállapodás-

tervezetet, továbbá kéri a  hivatal vezetését, hogy a kerítés kivitelezésére kérjen árajánlatokat.   

 

Határidő: kiértesítés azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8./ Önkormányzati ingatlanok csatornára való rákötéséről 

     (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 

Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a javaslatról.   

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresését a jogszabályi értelmezés 

érdekében, vagyis, hogy mit jelent a műszakilag elérhető rendelkezésre álló csatorna rákötés.    

Javasolja továbbá a Szent István u. 3-5. szám alatti bérlakás szennyvízhálózatra történő rákötését a 

vállalkozó által adott bruttó  185.000.- Ft ajánlat elfogadásával.  

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Szent 

István u. 3-5. szám alatti önkormányzati ingatlan szennyvízcsatornára történő rákötését, melyre bruttó 

185.000,- Ft-ot biztosít. Felkéri a hivatalt, hogy a csatornára történő rákötés érdekében a beérkezett 

árajánlaton kívül kérjen még más vállalkozóktól is ajánlatot, mert összeférhetetlennek tartja, hogy  a 

kivitelező és a szolgáltató részéről átvevő személye azonos.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2012. (IV. 24.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közcsatornára kötése 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy  a tulajdonában lévő Csákvár, Szent István u 3-5. szám alatti ingatlant ráköti a 

szennyvízcsatorna hálózatra.  

Felkéri a hivatalt, hogy a beérkezett ajánlaton kívül kérjen még a munkák elvégzéséhez árajánlatot. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a „műszakilag elérhető” rendelkezésre álló csatorna rákötés jogszabályi 

értelmezése érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztályával vegye fel a kapcsolatot és a soron következő Településfejlesztési Bizottsági ülésen 

adjon tájékoztatást.  

 

Határidő: árajánlatok kérésére: 2012. április 30.  

tájékoztatásra:           2012. május 20.  

Felelős:  jegyző 
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9./ Csákvár 0235 és 0237 hrsz.-ú ingatlanok eladási ügye 

     (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 

Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a javaslatról.   

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek,hogy a kiírt pályázatot nyilvánítsa érvénytelennek.  
 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a kiírt pályázatot nyilvánítsa érvénytelennek.  
 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Nincs továbbra sem érdemi információ az ügyről.  
 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottságelnöke: 

Az értékbecslésben nincs szó arról, hogy mi lehet az értéke a földben rejlő bányakincsnek. Javasolja, 

hogy járjanak utána annak, hogy mennyibe kerülne a terület kutatása, fel kellene mérni, illetve 

becsülni valamilyen módon a bányakincset.  

Az önkormányzati bevételek, kiadások előtérbe jöttek, ha  az önkormányzat 4,5 milliót kapna a 

területért, az is több,  mint a 3 millió.  Javasolja, hogy nézzék meg mi a jellemző, mi az átlagos 

máshol.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Felbecsültetheti a hivatal, de mint önkormányzat nem termelheti ki, mivel a szövetkezet kapott 

engedélyt a kitermelésre, és még harmadik fél sem tud belépni.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

1.000 Ft/m3 a sóder árral számolva 50 méter mély bánya esetében, akkor már  300 m2 x 300 m2 

területről a szövetkezet ki tudja termelni a 3 millió Ft-ot, ami a terület vételi ára. Lehet, hogy célszerű 

lenne a saját megnyugtatásra számítást végezni. Akkor már közelítenek az ár meghatározásához. 

Javasolja a pályázati kiírást érvénytelennek nyilvánítani, mivel eljárási hiba történt. 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

Vagyonról van szó, miért nem elegendő a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményezése, illetve javaslata? 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Véleményezési joga van a Településfejlesztési Bizottságnak is, nekik is meg kellett volna tárgyalni 

előzetesen, mivel ezen bizottság nem a végeredményt véleményezheti.   

 

Bokodi Szabolcs képviselő: 

Egy-két héten belül akarnak megoldani kérdéseket, az nem igazán vezet eredményre. A bizottságok 

megbeszélték és javaslatot tettek. Véleménye szerint nem a következő bizottsági ülésen kell ismét 

tárgyalni az ügyről. A testület ne járassa a bolondját se a polgármesterrel, sem az ügyben érintett  

külső személyekkel.  Ha ismét pályázatot ír ki a testület, komolytalanná válik az ügy, senki nem fog 

pályázni.  Csillag Tibor által elmondottakban van  igazság, de nem egy-két hónap alatt kell lépni ez 

ügyben, mert ez komolytalan. Javasolja, hogy nyilvánítsák eljárási hiba miatt a pályázati kiírást 

érvénytelennek és ha úgy alakul akkor a későbbiekben ismét vissza lehet térni egy újabb pályázati 

kiírásra.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

109/2012. (IV.24.) határozata 

a Csákvár 0235 és 0237 hrsz.-ú ingatlanokról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0235. és 0237.hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú területekre kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

10./ Szóbeli tájékoztató a Községszépítési Nap előkészítéseiről                

        

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és  3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek a községszépítési nap előkészítéséről szóló 

tervezet jóváhagyását.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Kijelölték a helyszíneket, egyeztette a felelős képviselő-testületi tagokkal. Van egy-két helyszín, ahol 

nem tudják elvégezni a tervezett munkákat, (Kossuth utcában és az Úttörő téren) azonban  ezt pótolni 

fogják a közeljövőben egy másik alkalommal.  Ismertette az előterjesztést, amelyet már a március 27.-i 

ülésen elfogadott a képviselő-testület.   

Felvetődött még, hogy a Könyvtár hátsó udvarát még rendezettebbé kell tenni.  

A Rákóczi utca végén a járdán megáll a víz, ezt rendbe kellene tenni a faluszépítési napon, melyhez 

szükség van sóderre. Javasolja, hogy ahol van lehetőség, főzzenek ebédet a munkában résztvevőknek. 

A képújságban megjelent  már a lakosság felé is a felhívás. Megkereste az informatikust és kérte, hogy 

töltse fel a honlapra a községszépítési nap helyszíneit.  

Kéri a képviselőket, akik  a május 5.-i alkalommal a munkából kimaradtak, azok pótolják és  

folytassák  a megkezdett munkát. Az Úttörő téren kialakítandó szánkódomb elkészítését is jó ötletnek 

tartja,  melyhez a földet már odaszállították. Fontos lenne az is, hogy az Úttörő téren elhelyezzenek 

egy közcsapot is, ennek fedezete lehetne a közműfejlesztési hozzájárulás. A munkát a Fejérviz Zrt. 

szakembere szerint 70 e Ft-ból meg lehet oldani. A területen  vízvételezés megoldhatósága esetén több 

rendezvényt is lehetne tartani.  

  

Bokodi Szabolcs képviselő eltávozott az ülésről. A képviselő-testület 7 fő képviselővel 

határozatképes.  

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:   

Gép igény is van a községszépítési munkákhoz, és szükség lenne  mintegy 20 m3 sóderra is. Az iskola 

előtti átkelőnél lépcsőt kellene kialakítani, melyhez szükség volna  3 db 4 méter körüli 10x10-es 

keményfa gerendára.  Kéri a hivatalt, hogy a községszépítési napra szerezzék be a szükséges 

anyagokat.    

Felvetette, hogy a közeljövőben gondoskodni kellene a Petőfi u. végén lévő romos önkormányzati 

épületet lebontásáról, és  a terület rendbe tételéről.   

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a hivatalvezetést, hogy Csillag Tibor által felsorolt 

anyagszükséglet beszerzésére tegyen intézkedést.  Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a szóbeli 

előterjesztést vegye tudomásul.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a  községszépítési nap 

előkészítéséről szóló szóbeli tájékoztatót tudomásul vette.  
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11./ ECC Vállakozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft.-vel projektmenedzseri szerződés    

       megkötése        

       (Előterjesztés, határozati javaslat, szerződés 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 testületet a javaslatról.   

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

projektmenedzseri szerződés megkötését. 

Bokodi Szabolcs képviselő-társa mielőtt eltávozott az ülésről kérte, hogy mondja el a testületnek, hogy 

véleménye szerint a szerződésben rögzíteni szükséges a tanácsadó érdekkörében felmerült okból eredő 

anyagi kár megtérítésének kötelezettségét. 

A szerződés 3. pontja harmadik bekezdésének második és harmadik mondatát javasolja kivenni.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

110/2011. (IV.24.) határozata 

az ECC Kft.-vel projektmenedzsment szerződés megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/E-11-0023 azonosítószámú, 

„Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című pályázatával összefüggő 

projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó, az ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet 

Kft. (1138 Budapest, Meder u.8.) által megküldött szerződés tartalmát megismerte.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektmenedzsmenti szerződésben 

foglaltak  pontosítása érdekében  az ECC Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft. képviselőjével 

vegye fel a kapcsolatot, és egyeztessen a testületi ülésen elhangzott módosítási javaslatoknak 

megfelelően a véglegesített szerződésről.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

12./ Magyar Energia Beszerzési Közösség tájékoztatója a villamosenergia és a gázenergia  

       csoportos beszerzéséről  

       (Előterjesztés, határozati javaslat 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 testületet a javaslatról.   

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” változatának  elfogadását. Felkéri a hivatalt, hogy az E-

on-nal kötött szerződéseket tekintse át. 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

111/2012. (IV. 24.) határozata 

Magyar Energia Beszerzési Közösség tájékoztatója a villamos energia és a gázenergia csoportos 

beszerzéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Energia Beszerzési 

Közösség tájékoztatója a villamos energia és a gázenergia csoportos beszerzéséről szóló előterjesztést 

és úgy határozott, hogy bejelenti csatlakozási szándékát.  

 

Határidő: kiértesítés azonnal 

Felelős: polgármester 

 

13./ Távfelügyeleti, vagyonvédelmi szolgáltatásra kötött megállapodás felülvizsgálata        

        ( Előterjesztés, Megállapodást is tartalmazó  határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét  

          képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Még nem tudta megtárgyalni az Őr-Véd 007 Kft illetékesével a bizottsági üléseken felmerült 

javaslatot, mely szerint  a könyvtár távfelügyeletét is ellássa. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 

napirenddel kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy az Őr-Véd 007 Kft. az ajánlatához nem csatolta 

a cégkivonat mellé a NAV  állami adóhatóság igazolását (beszerzési szabályzatunk erről rendelkezik), 

de közölte, hogy van adótartozása a NAV felé a Kft-ben dolgozó vállalkozónak.  Elmondták azt is, 

hogy képtelen a tartozását törleszteni, de amennyiben számlára utalná az önkormányzat az összeget, 

akkor a NAV le tudja hívni a tartozását, és az kiegyenlítődik.  

Javasolja, hogy az előterjesztéssel ellentétben az iskola távfelügyeletére az intézmény vezetője kössön 

szerződést az Őr-véd 007 Kft-vel.   

Kéri megfontolni a szerződés megkötését,  mivel mindig őket hívja az önkormányzat most is, ha a 

riasztó jelez. Javasolja, hogy a tatabányai Penta-Net Kft-vel fennálló szerződést a leírtaknak  

megfelelően bontsák fel. 

 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke: 

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  javasolja a 

képviselő-testületnek az előterjesztésben, valamint a határozati javaslatban foglaltak elfogadását azzal 

a kiegészítéssel,  hogy ha lehetséges, a könyvtár távfelügyeletére is terjedjen ki a szerződés változatlan 

feltételekkel.  

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Penta-

Net Biztonságszolgálati Kft-vel fennálló megállapodás felmondását.  

Az Őr-Véd 007 Kft-vel kötendő megállapodás megkötését javasolja azzal, hogy az terjedjen ki a 

Könyvtár épületének távfelügyeletére is.  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás nem lévén a Penta-Net Biztonságszolgálati Kft-vel fennálló megállapodás 

felmondására  irányuló határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:    

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

112/2012. (IV.24.) határozata 

a Penta-Net Biztonságszolgálati Kft.-vel fennálló szerződés felmondásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Penta-Net 

Biztonságszolgálati Kft.-vel (2800 Tatabánya, Teleki László u. 6.) fennálló megállapodást 30 napos 

felmondási idővel, rendes felmondással mondja fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Határozathozatal után a polgármester szavazásra bocsátotta az Őr-Véd 007 Kft-vel kötendő 

megállapodás elfogadását.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

113/2012. (IV.24.) határozata 

az Őr-Véd 007 Kft-vel  távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozó  

megállapodás megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt  az alábbi őrzés-

védelmi tárgyú megállapodás aláírására: 

 

„MEGÁLLAPODÁS 

 

A megállapodás létrejött egyfelől:  

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., 

adószám:15361514-1-07, képviseletében eljár: Tóth Jánosné jegyző) a továbbiakban: Megbízó 

másfelől: 

Őr-Véd 007 Kft. (székhely: 8083 Csákvár, Május 1.u. 13., adószám: 14071777-2-07, képviseletében 

eljár: Juhász Mihály István ügyvezető) a továbbiakban: Szolgáltató  

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

1./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja a Megbízó használatában álló ingatlan riasztási 

távfelügyeletének megoldása. 

 

2./  Megbízó megbízza a Szolgáltatót távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatás ellátására az alábbi 

ingatlan vonatkozásában: 

Polgármesteri Hivatal    Csákvár, Szabadság tér 9. 

 

3./ Felek rögzítik, hogy a védendő épületben távriasztásra alkalmas riasztó van bekötve, melyet jelen 

megállapodás aláírása előtt a Szolgáltató megtekintett és elfogadhatónak ítélt. 

 

4./ Szolgáltató vállalja: 

 a 2./ pontban megjelölt ingatlan távfelügyeletét, 

 folyamatos éjszakai, illetve hétvégén 24 órás készenlét biztosítását, 

 riasztás esetén 5 percen belüli kiszállást, és ezzel párhuzamosan a 8.pontban megjelölt 

illetékes személy értesítését, 

 éjszakai járőrözés során több alkalommal az ingatlan visszatérő ellenőrzését. 

 

5./ A szolgáltatási díj a megállapodás aláírásakor teljes évre vonatkozóan az alábbi:  

Polgármesteri Hivatal:  90.000 Ft + ÁFA   
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2012.évre vonatkozóan a felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj a megállapodás hatályba lépése 

napjától év végéig szóló időarányos díjrész, melyet a Megbízó negyedéves bontásban fizet meg a 

Szolgáltató által kibocsátott számla megérkezését követő 8 banki munkanapon belül a számlán 

megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. 

A szolgáltatási díj évente a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően emelkedik. 

 

6./ A Szolgáltatónak a megállapodás hatályba lépése napján két tanú jelenlétében átadásra kerül a  

riasztó riasztási kódja, illetve az ingatlanba történő belépéshez szükséges kulcsok: 

Polgármesteri Hivatal esetén: főbejárat kulcsa 

 

7./ Szolgáltató köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni a szolgáltatás nyújtása során. Köteles az 

átvett kulcsokat biztonságos helyen tartani, illetéktelen személyek általi hozzáférést megakadályozva. 

Köteles továbbá a riasztási kódot és minden egyéb, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő titkot 

megőrizni. 

 

8./ Felek a jelen megállapodásra vonatkozó kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

Megbízó részéről:  Tóth Jánosné jegyző 

Szolgáltató részéről:  Juhász Mihály István ügyvezető 

 

Riasztás esetén a kapcsolattartó:   Tóth Jánosné jegyző 

 

9./ Felek jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják. 

 

10./ Jelen megállapodás 2012.május 25-én lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A 

megállapodás rendes felmondással 30 napos felmondási idővel mondható fel bármelyik fél részéről. 

 

11./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a további vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

A felek a megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Csákvár, 2012. május 2. 

 

.......................................................     ........................................................ 

Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Őr-Véd 007 Kft.” 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Határidő: május 24. 

Felelős: polgármester 

  

14./ Közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötése 

       (Előterjesztés, szerződés-tervezetet tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét  

        képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy  az önkormányzat dr. Noszkó Attila  ügyvéddel kössön megbízási 

szerződést  közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. Hozzászólás nem lévén a határozati 

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-testületének  

114/2011. (IV.24.) határozata 

közbeszerzési tanácsadó szerződés megkötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/E-11-0023 azonosítószámú, 

„Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című pályázatával összefüggő 

közbeszerzési eljárás  lebonyolítására dr. Noszkó Attila (8000 Székesfehérvár, Várkörút  23. I/11.) 

ügyvédet bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi szerződést írja alá: 

 

 

„M E G B Í Z Á S I    S Z E R Z Ő D É S 

 

amely létrejött egyrészről Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., 

képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester), mint megbízó (továbbiakban: megbízó), 

 

másrészről Dr. Noszkó Attila ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (8000 Székesfehérvár, 

Várkörút 23. I/7.), mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között, az alulírt helyen és napon az 

alábbiak szerint: 

 

1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1./ A Megbízó a jelen megbízási szerződés keretében megbízza Megbízottat a Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „KDOP-4.1.1/E-11. Települési vízrendezés fejlesztés” 

tárgyában kiírásra kerülő és lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításával, mely 

feladatokat a Megbízási Szerződés 2. pontja részletezi. 

 

2. A MEGBÍZOTT FELADATAI 

 

A Megbízott 1./ pontba írt megbízási tárgy szerinti feladata, hogy közreműködőként vegyen részt a 

fentiekben részletezett közbeszerzési eljárásban, mely kiterjed különösen az alábbiakra:  

 

a.) Javaslattétel a Kbt. szerinti konkrét közbeszerzési eljárási módra, előzetes ütemterv készítése a 

jogi szempontok bemutatásával. 

b.) Az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése döntés céljából a Megbízó, mint Ajánlatkérő 

számára. 

c.) Az ajánlati felhívások megküldése. 

d.) Ajánlattevői kérdésekre válaszadás. 

e.) Az ajánlatok bontása. 

f.) A konkrét közbeszerzési eljárástól függően konzultáció biztosítása az Ajánlattevők számára, 

vagy tárgyalások lefolytatása az Ajánlattevőkkel. 

g.) Az ajánlatok érvényességi, alkalmassági vizsgálata. 

h.) Az ajánlatok értékelése, szerződés előkészítése és egyeztetése. 

i.) A Kbt. szerinti értékelési dokumentumok elkészítése, a döntést előkészítő anyag összeállítása. 

j.) Eredményhirdetés lebonyolítása, közreműködés a nyertes Ajánlattevővel történő 

szerződéskötésben. 

k.) A szükséges jogi képviselet biztosítása. 

l.)  A közbeszerzési törvény lebonyolításához szükséges összes intézkedés, eljárási cselekmény 

megtétele, vagy ha erre csak a Megbízó / Ajánlatkérő jogosult akkor a Megbízó / Ajánlatkérő 

figyelmének az intézkedés, eljárási cselekmény megtételére való felhívása. 

 

     3. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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3.1./A Megbízó a Megbízott által igényelt alkalmakra és határidőkre ellátja a Megbízottat a feladat 

ellátásához szükséges okiratokkal, adatokkal, információkkal és a rendelkezésére álló módokon 

egyébként is minden ésszerű intézkedést megtesz annak elősegítése érdekében, hogy a Megbízott 

ellássa a szerződéses feladatait. 

 

3.2./Megbízó a megbízási szerződés szerint munkák megvalósítását figyelemmel kíséri, a 

Megbízott által elkészített dokumentumokat átveszi. 

 

4. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

 

A Megbízott a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit jogszerűen (a mindenkor hatályos 

Közbeszerzési törvény és a kihirdetett végrehajtási rendeletek alapján), a tőle elvárható alapos 

szakértelemmel és gondossággal köteles ellátni. 

A Megbízott a teljesítés során feladatait, mint a Megbízó képviselője látja el. 

A Megbízott köteles minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni a Megbízót, amely 

kihatással van a Megbízási Szerződés teljesítésére. 

A Megbízott a Megbízótól kapott információkat bizalmasan kezeli, azokat a Megbízási Szerződés 

teljesítése során és azt követően a Megbízó engedélye nélkül Harmadik Fél tudomásár nem hozhatja és 

csak a Megbízási Szerződés teljesítésére használhatja fel. 

 

5 . A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

A Felek oly módon működnek együtt a Megbízási Szerződésnek megfelelő teljesítése érdekében, hogy 

kölcsönösen és rendszeresen tájékoztatják egymást a Megbízási Szerződés tárgyával összefüggő 

aktuális eseményekről, változásokról, döntésekről. 

 

A Megbízott köteles a Megbízónak a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos utasításait 

végrehajtani, állásfoglalásait képviselni, ettől eltérő véleményt Harmadik Fél felé nem nyilváníthat. 

A Megbízott köteles a munka elvégzését megtagadni, ha az jogszabály, hatósági rendelkezés 

megsértéséhez vezetne. 

A Megbízási Szerződés alapján készítendő dokumentumokra vagy a teljesítésre vonatkozó adatközlés 

csak írásban tehető, a kapcsolatot a Felek egyébként szóban, írásban és elektronikus levelezés útján 

tartják.  

A Megbízó haladéktalanul tájékoztatja Megbízottat az eljárás tárgyát érintő változásokról, döntésekről. 

 

6. A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

A Megbízottat az 1./ pont alatti feladat elvégzéséért 1.100.000,-Ft, azaz Egymillió-egyszázezer Forint 

megbízási díj illeti meg. A Megbízott ÁFA körbe nem tartozó, alanyi mentes. 

A Megbízott a Megbízó címére egy számlát állít ki és nyújt be az 1./ pontban írt közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetését követően. 

A Megbízó a számlát igazolt kézhezvételét követő 3 (három) banki napon belül a Megbízott számláján 

megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki. 

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat + 3 

% mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 

 

7. FELMONDÁS 

 

A jelen szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 15 (tizenöt) 

napos felmondási idő biztosításával felmondani. 

Rendes felmondás esetén a Megbízó köteles a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért 

helytállni, és a megbízási díjnak a már kifejtett tevékenységgel arányos részét a Megbízottnak 

kifizetni. 

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatják a szerződést. 
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Rendkívüli felmondásnak minősül a Megbízó részéről: 

- a Megbízott indokolatlanul, neki felróhatóan nem folytatja, vagy megtagadja a szerződés teljesítését, 

- a Megbízott a Megbízó szakszerű és célszerű írásbeli utasításait nem teljesíti, eljárása során a 

Megbízó ismételt felhívása ellenére figyelmen kívül hagyja. 

Rendkívüli felmondásnak minősül a Megbízott részéről: 

- a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a 3.1./ pontba foglalt kötelezettségeit. 

 Amennyiben a Megbízott a Megbízó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja a Megbízási 

Szerződést, akkor a Megbízó köteles a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért helytállni és a 

megbízási díjnak a már kifejtett tevékenységekkel arányos részét megfizetni. 

 

8. FELELŐSSÉG 

 

A Megbízási Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos valamennyi körülményre 

tekintettel, a Megbízott köteles a Megbízási Szerződés nem szerződés szerinti teljesítésével a feladata 

ellátása során okozott kárt a Megbízónak megtéríteni, ha a Megbízót ért kár bizonyíthatóan és 

közvetlenül a Megbízott felróható magatartása miatt következett be. 

 

A Megbízási Szerződés teljesítése során a hibás, vagy nem kellő időpontban meghozott Megbízói 

döntésből származó károk és azok következményei nem tartoznak Megbízott felelősségi körébe, 

kivéve, ha az ilyen döntés a Megbízott javaslata alapján történt, vagy azt figyelmeztetési 

kötelezettségének elmulasztása eredményezi. 

 

9.   A VITÁK RENDEZÉSE 

 

A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megbízási Szerződés alapján vagy azzal 

kapcsolatban közöttük keletkező bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások 

során oldjanak meg. Ha a Felek az ilyen vitát vagy nézeteltérést a tárgyalások megkezdésétől számított 

30 (harminc) napon belül nem tudják megoldani, bármelyik Fél jogosult azt jogi útra terelni. 

A Felek – értékhatártól függetlenül – a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság 

illetékességét kötik ki. 

 

10. EGYÉB FELTÉTELEK 

 

A Megbízott nem ruházhatja át a Megbízási Szerződés szerinti kötelezettségeit a Megbízó írásos 

beleegyezése nélkül. 

A Megbízott Megbízási Szerződés szerinti feladatainak ellátására közreműködőt vehet igénybe. 

A Megbízási Szerződésben foglaltakat a Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

Csákvár, 2012. április „      „ 

 

Dr. Noszkó Attila ügyvéd,  

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

megbízott 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat 

megbízó nevében  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester” 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

15./ Aknázómoly elleni védekezésre forrás biztosítása 

       (Előterjesztés, határozati javaslat 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 testületet a bizottság javaslatáról.  
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dr. Szeredi Péter  Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, és 1  tartózkodás mellett javasolja elvégezni a 

gesztenyefák permetezését, melynek bruttó  750.000,- Ft-os költségére a tartalék terhére biztosít 

fedezetet.   

 

Setét Vilmos képviselő:  

A későbbiekre  vonatkozóan javasolja felvenni a Kőszegen lévő Gesztenye kutató intézettel  a 

kapcsolatot.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát szavazásra 

bocsátotta.  

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

115/2012. (IV.24.) határozata 

az aknázómoly elleni védekezésre forrás biztosításáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a csákvári Kastélypark, illetve a Szent 

György Kórház területén lévő gesztenyefák aknázómoly elleni permetezését el kell végezni. Erre a 

költségvetésből bruttó 750.000 Ft keretet biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: községgazdálkodási irodavezető 

 

16./ Kenderesi út végén található önkormányzati terület bérleti szerződésének  

       felmondása, új bérlő pályáztatása 

      (Előterjesztés, határozati javaslat, megállapodás, bérleti szerződés,  polgármester  

       levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek a jelenlegi bérleti szerződés felmondását.  

A felmondás feltételeit a Pénzügyi és Jogi Bizottság is vizsgálja meg. Felkéri továbbá a Pénzügyi és 

Jogi Bizottságot, hogy tárja fel a bérleti díj meg nem fizetésének okát.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.  

 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

javaslatot teszi  a képviselő-testületnek: 

Javasolja a képviselő-testületnek a napirend elnapolását, illetve levételét az alábbiakban foglaltak 

tisztázásáig. 

Krausz Tamás vállalkozó a 2009. ében kötött bérleti szerződésben rögzítettek elszámolása érdekében a 

2009. és a 2010. évre vonatkozóan  készítse el az általa önkormányzat felé teljesített  természetbeni 

szolgáltatás mértékét forintban kifejezve. A bérleti díj 50 %-át a megállapodásban foglaltak alapján 

mindkét évre vonatkozóan fizesse meg.  

A 2011. évre vonatkozóan az általa felajánlott és nyújtott természetbeni teljesítés összegét jelölje meg 

és történjen meg a pénzügyi elszámolás a pénzügyileg teljesítendő 50 % azonnali befizetése mellett.  

2012. évre vonatkozóan tegyen javaslatot a természetbeni felajánlásról, melyről az önkormányzat felé 

bocsásson ki számlát és a 2012.  decemberében történjen meg  a bérleti díj elszámolása.   

Amennyiben Krausz Tamás vállalkozó nem készíti el az elszámolást, úgy a vele kötött közterület-

használatáról szóló bérleti szerződés felmondását kezdeményezze a képviselő-testület. A hivatal hívja 

fel vállalkozó figyelmét a számlázási kötelezettségre. 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Hozzászólás nem lévén a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.   

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

116/2012. (IV.24.) határozata 

a Kenderesi út végén található önkormányzati terület bérletéről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és a Móri Flóra Kertészet (Mór, Kórház u. 

6.) ügyvezetője , Krausz Tamás között  önkormányzati tulajdonban lévő  482 hrsz.-ú 385 m2 

közterület bérletére létrejött szerződés 2. pontjában foglaltak  teljesülése  érdekében az alábbi döntést 

hozta:  

2009. január  1-től kezdődően 2011. decemberéig terjedő időszakra vonatkozóan Krausz Tamás bérlő 

haladéktalanul készítsen elszámolást az önkormányzat és intézményei részére történt  természetbeni 

teljesítésről. A 2009-2010. évre pénzügyileg teljesítendő 50 % kerüljön kiszámlázásra, illetve 

befizetésre. A természetbeni teljesítés elszámolása írásban haladéktalanul történjen meg.  A 2012. évre 

vonatkozóan vállalkozó soron kívül tegyen részletes javaslatot a természetbeni felajánlásra. A 

mindenkori éves bérleti díj 50 %-ának megfizetésén túl, amennyiben a természetben nyújtott 

szolgáltatás összege nem éri el az adott évi bérleti díj 50 %-át, úgy a díj megfizetése a teljesítés 

arányának megfelelően történjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

17./ Aktuális ügyek 

 

17/1./ Idősgondozás a 2012. évi közfoglalkoztatás keretében 

          (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A Humán Erőforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

határozati javaslat elfogadását. 

Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

117/2012. (IV.24.) határozata 

idősgondozás közfoglalkoztatás keretében  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az időskorúakkal történő 

kapcsolattartásra vonatkozó előterjesztést és 1 fő, napi 6 órában történő foglalkoztatását engedélyezi 

2012.május 2.-tól,  2012. november 15.-ig tartó határozott időre, melyhez  39.462,- Ft-ot biztosít a 

2012. évi költségvetés  általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester, intézményvezető  

 

17/2. A Fejérvíz Zrt. szennyvízcsatorna rekonstrukciós javaslata 

          (Fejérviz Zrt.  javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A javaslatot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. 

Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a testületet a bizottsági javaslatokról. 
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  

A Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a 

képviselő-testületnek a Fejérviz Zrt. megkeresését annak érdekében, hogy  a 2012. március 21-én 

megküldött levelükben szereplő I. felújítási ütemezést szűkítse és rangsorolja a szerint, hogy hol van 

infiltráció. A bizottság azt javasolja, hogy az ez évben rendelkezésre álló anyagi forrást a legnagyobb 

mennyiségű csapadékvíz befolyás megszűntetésére kellene fordítani, ezzel jobban kihasználva a telep 

kapacitását, melynek hosszú távon eredménye lenne az energia megtakarítás is.  Felkéri a hivatal 

vezetését, hogy az idei évben történő szennyvízbekötésekből várható bevételeket mérje fel. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

Településfejlesztési Bizottság javaslatát támogatja és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

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 

118/2012. (IV.24.) határozata 

a Fejérvíz Zrt. szennyvízcsatorna rekonstrukciós javaslatáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejérviz Zrt. által 

megküldött beruházási ütemezést.  

Felhívja a hivatalt, hogy  a szolgáltató  2012. március 21-én megküldött levelében szereplő I. felújítási 

ütemezésben elvégzendő munkák szűkítéséről és  rangsorolásáról folytassanak tárgyalásokat, a 

legkritikusabb csapadékvíz beszivárgás megszüntetésére fordítsák az elfogadott keretet.  

Felkéri a hivatal vezetését, hogy az idei évben történő szennyvízbekötésekből várható bevételeket 

mérje fel.     
 

Határidő: 2012. május 30.  

Felelős:   polgármester, jegyző  

 

17/3. A „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” című pályázat támogatási  

         szerződése 

         (Támogatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Elmondta, hogy hiánypótlás keretében műszaki korrekciókat is végeztek az eredetileg benyújtott 

pályázati  tartalomhoz képest a tervvel összhangban., mivel a pályázati űrlap a pályázatíró 

tájékoztatása szerint a benyújtáskor nem volt bővíthető, ezért csak a főbb utcaszakaszok voltak 

felsorolva a pályázatban, de a javítandó felület mennyiségét a pályázat teljes körűen tartalmazta.  

Ennek megfelelően került a szerződés aláírásra. Postafordultával küldték vissza. Nem volt más 

lehetőség, alá kellett írni és megküldeni. Kéri a képviselő-testület utólagos jóváhagyását. 

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

jelenlévőket a napirenddel kapcsolatban, illetve, akinek kérdése, hozzászólása van  mondja el. 

 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a települési 

vízrendezésének fejlesztésére irányuló pályázati támogatási szerződést jóváhagyja.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester: 

Sikerdíjas volt a pályázat. Mi van abban az esetben, ha a  közbeszerzési eljárás keretében a 

pályázatban szereplő összegnél magasabb ajánlatok érkeznek?  
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Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető: 

Dr. Noszkó Attila ügyvéddel történt egyeztetés a támogatási szerződés mellékleteinek benyújtása előtt. 

Az ügyvéd tárgyalásos eljárást javasolt, melynek keretében lehetőség lesz a benyújtott ajánlatok 

összegének csökkentésére, ezzel remélhetőleg a tervezett költségeken belül tudnak maradni.  

 

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 

119/2012. (IV.24.) határozata 

települési vízendezés fejlesztése című pályázat támogatási szerződésének jóváhagyásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a „Csákvár Nagyközség települési 

vízrendezésének fejlesztése” című pályázat támogatási szerződését megismerte, azt jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:polgármester 

 

17/4. Címer elhelyezése a Szabadság téren 

          (Szóbeli előterjesztés.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Egy korábbi képviselő-testületi ülésen szó volt arról, hogy az 1874-es címer helyett a vállalkozó 

inkább készítse el a Csákvár címert a Szabadság téri park területén. A testületi ülést követően közölte a 

vállalkozóval, hogy a testület nem kívánja támogatni az eredeti, 1874-es címerre vonatkozó 

kezdeményezést. Felkérte a vállalkozót, hogy a csákvári címert készítsék el. A vállalkozó elmondta, 

hogy mintegy 1 millió Ft lenne ennek a költsége, ezért  anyagi lehetőségeik hiányában ezt nem tudják 

megvalósítani.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót tudomásul 

vette.   

 

17/5. Katonáné dr. Venguszt Beatrix kérelmének és nyilatkozatának megvitatása 

         (Kérelem, nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A testületi ülés megkezdésekor ugyancsak minden képviselő-testületi tag írásban megkapta a kérelmét, 

illetve a nyilatkozatát. Kéri, hogy az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetére tekintettel, vegyék 

le a törvényi minimumra az illetményét, mely éves szinten előzetes számítása szerint  700 e Ft 

megtakarítást, a cafetéria juttatásáról történő lemondás pedig 163.000.- Ft megtakarítást eredményezne 

az önkormányzatnak.  

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

Nem a polgármester dolga, hogy mentse a falut a fizetéséből. Mulasztásnak lehetne következménye, 

hogy csökkentsék a fizetését, de erről nincs szó.  

 

Dr. Szeredi Péter képviselő:  

Ha mulasztás történt volna, vagy valamilyen  hiányosság, akkor megértené a kérést, de nem erről van 

szó, ezért  nem lát erre okot a fizetése csökkentésére irányuló kérés támogatásának.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  

Érti a polgármester asszony kérését, de nem gondolja, hogy  ennek itt van az ideje és oka van rá. Ha 

mulasztás történt, akkor minden egyes érintettnek élen kell járni a felelősségvállalásban.  A képviselő-
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testületi tagokra és a polgármesterre gondol. Az a kérése, hogy a költségvetéssel kapcsolatos 

javaslatok megtételének tárgyalásakor térjenek vissza a kérésre. A 2012. évi költségvetés ismeretében 

a testület előzetesen már tárgyalt arról, hogy milyen intézkedéseket lehetne tenni a hiány csökkentése 

érdekében. Ennek a megbeszélésnek lesz még folytatása, ahol majd a képviselői tiszteletdíjak 

mértékének 90 %-kal történő csökkentésre fog javaslatot tenni.   

 

Csillag Tibor képviselő:  

Nem ez lenne a megoldás, hogy csökkentsék a polgármester illetményét. Nem gondolja, hogy a 

kialakult helyzet a polgármester felelőssége lenne. Nem az illetmény csökkentése lenne a probléma 

megoldása, más megoldást kell találni.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kéri, hogy a kérelem és a nyilatkozat tárgyában hozzon határozatot a testület. Tekintettel arra, hogy 

személyesen érintett, ezért kéri a szavazásból történő kizárását is. Átadta az ülés vezetését Mészáros 

Tamás alpolgármesternek.  

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

szavazásból történő kizárására irányuló indítványt.  

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

120/2012. (IV.24.) határozata 

a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

polgármestert személyes érintettségére tekintettel illetményének csökkentésére, illetve  2012. évi 

cafetéria juttatására irányuló szavazásból kizárja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    alpolgármester 

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének csökkentésére irányuló kérelmét. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

121/2012. (IV.24.) határozata 

a polgármester illetményének csökkentésére irányuló kérelméről 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

illetményének csökkentésére irányuló kérelmét elutasítja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    alpolgármester 

 

Mészáros Tamás alpolgármester: 

Szavazást követően  a polgármester cafetéria juttatásáról történő lemondására irányuló nyilatkozatot 

bocsátotta szavazásra. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

122/2012. (IV.24.) határozata 

a polgármester 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó cafetéria juttatásáról  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

nyilatkozatában foglaltaknak helyt adva  2012-2014 közötti időszakra vonatkozó cafetéria juttatásáról 

szóló lemondó nyilatkozatát tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    jegyző 

 

17./7. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatási  

           igényének benyújtása 

           (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Az előterjesztést minden képviselő-testületi tag az ülés elején megkapta. A maga részéről javasolja az 

ÖNHIKI pályázat benyújtását. Kéri, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat a 

leírtakkal kapcsolatban. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

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

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

123/2012. (IV.24.) határozata 

ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 

 

1. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló2011.évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján  (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívü1 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.  

 

2. Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1.-jén 5.243 fő és önálló  

       Polgármesteri Hivatalt tart fenn, mely 3 településre vonatkozóan lát el körjegyzői         

       feladatokat.  

 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen  

104.130 ezer forint összegű bevételt tervez.  

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 

13.464 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, a 

könyvvizsgáló a 2011. évi költségvetési beszámolót záradékolta. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    polgármester 

 



29 

 

17/8. Móricmajori és az iskolai buszjárat költségeihez pótelőirányzat biztosítása  

          (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:   

Javasolja, hogy a Nonprofit Kft. kérelmének a képviselő-testület adjon helyt és az autóbusz 

üzemeltetési költségeihez  553 e Ft-ot biztosítson a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

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.  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

124/2012. (IV.24.) határozata 

Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricmajori és az iskolai  autóbuszjárat 

2012. évi üzemeltetési költségeihez  a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Kft. kérésének helyt adva 553.000.- Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános ülést berekesztette, zárt 

ülés tartását rendelte el.  

 

- k m f – 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester         jegyző  

 

 

 

 

Csillag Tibor         Jankyné Kővári Csilla 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 

 


